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విష్మపయోగం౦ 

ఆఫిసులాంటి రంగసలం, బౌగా డబ్బున్న వాడి కచేరీని స్ఫురింప 

జేసే అలంకరణాలు, తెర ఎత్తగానే రంగస్ప్టలం ఖాలీగా ఉంటుంది, 

పానకాలు భయపడుతూ భయపడుతూ (పనేశిసాడు, ఎవరూ చూడ 

డం లేదని నిశ్చయిం దుకున్నా కడు స నేసాడు. బల్లమోదణాన్న 

కూజా దగ్గరకు వెళ్ళి జేబులోంచి ఒక పొట్లం తీస్తాడు. కూజా మూత 

తీసీ అందులో పొట్టంలోనిది పోస్తాడు. భయపడుళూ-ే పోస్తాడు. 
కూజా మూత పెస్తుసీ తొందరగా నిమ్క_మించపోతాడః . ఆ తొంద 
రళో ఒక కుర్చీయో ఒక ేబిలుమోద సానూనో | క్రిందపడేస్తాడు. 

భయపడుతూ ఆ పడిపోయినదాన్ని సరిచేసి వెళ్లిపోతాడు. తెర 

శెర మళ్గొలేస్తుంది. లేదా లైట్లు ఆర్బి వెలిగించబడు కాయి. 

అదే రంగస్థలం 

అప్పలసా(మి: (ఆఫీసు బం| టోతు, ఎదుగు గుండా ఉన్న 

గోడమోది - పెంక్యులం గడియారానికి *మారిపోన్ర 

రా కాల౦ - నూరుటదానికి సహజమురా [ అనే 

వినినా పాటపాడుతూ కీ సూడ ం౦టాడు., క ఇచ్చాక 

చెద్దముల్లు ఆకుద గిరా, చిన్నముల్లు పన్నెండు ధగ్గిరా 

వెడుతూ కెము సరిదిద్దుతాడు, గంటలు కొడతాయి, 

ము ఆరున్నర - ఏడు, ఏడున్నర చేస్తాడు. 

ఫానకాలు; (రంగస్థలానికిగల ఒశే ఒక్క (పదేశంగుండా 
వస్తాడు.) లలా రా | అయ్యగా 'రెప్పువొస్తారు! 



వివ(పయోగ౦ 

; ఎవరది * ఓ పానకాలా! ఏం వపొాొనకాటూ, ఇలా ఇ 
వచ్చాన్ 2 

; ఏం లేదు. అయ్యగార్నో సారి చూద్దామని. ఎప్పు 

నకి బవ అరు షా * ఎవరికి తెలుసు. ఆయనకి ఇష్ట మొచ్చినప్పుడ సారు, 

ఇష్ట మొచ్చినప్వు డెళ్తారు. 

: ఇవాళ రారంటావా |! 

; ఎందుకు రారూ ! ఏదో వేళలో వసారులే. వం, 

ఎందుకూ ? * 

* ఎందుకేంటి ? ఆయనొ_స్తే నా కష్టైలు చెప్పుకుందా 

మని. 

* ఏంలాభం 1 చెప్పుకుంళు వింటారు కనకనా ! 

: విన్నా - వినకపోయినా ఇవాళ చెప్పుకోనిగాని ఇక్క 
క్లుంచి కదలదలుచుకో లేదు. (సెంటరు. కుర్చీలో 
కాకుండా పక్క కుర్తీ ఏలో కూర్చుంటాడు.) 

: వంటి పానకాలూ, నీకు వుతిపోయిం బేంటి? 

: ఇంకా పోలీదుగానీ పోతుంది లే. 

; అయితే పోయిందిలే. నీకు పూర్తిగా పోయిందిలే ! 

* నీకెలా తెలుసు ? 

: లేకపోతే కుర్చీలో ఎందుకు కూర్చుంటాన్ ! 

“వం కూరొోన్చీకూడ దా ! కుర్చీలు కూర్చోడానికి కాక 

ఫోతే మెందుకు ? 
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అప్ప: క sib అనుకో ! గాని కూగొర్చివలసిన వాళ్ళు 

పాన : వాళ ॥ మనకీ స? చాబుగాగు.. చెప్పినట్టు; 
వాళ్ళశచేతికీ అయిదు వే ళ్ళ; వమనచేతిక్తీ అయిదువేశ్ళే. 

(తన చేతి వెళ్ళు చూసుకుంటాడు.) 

అప్ప : అయి తే- 

పాన : అయితే ఏంటి! ఎక్కువ తక్కువ లుండడానికి వీల్లేదు, 

అంతా ఒకు! 

అప్ప * మాటల్లో అంతా ఒకశేలే ! 

పాన : మాటల్లో నేకాదు. ఎస్వూడూ అంతా ఒక్కకు అవాలి! 

అప్ప:నీ వ్యెరికాని-ఎలా అవుతాం పానకాలు! ఆళ్ళ పుటక 

వేరు. మనపుటక వేరు. 

పాన : వం వేరులేదు. మనలాగ వాళ్ళూ ఒకతల్లి కడుపున 

పుట్టినాశ్ళే. చస్తే వాన్నీ తగలెడతారు, ఆళ్ళన్నీ 
తగలిడతారు. 

అప : నిజమే - తగఅడతారుగాన్ ఆళ్ళని ప 

చెక్కలో తగలడతొరని మర్చిపోకు. 

పాన : డబ్బుంళే ఎలా త లేసుకుంకు మనకేం. 

అప్ప : అబే నేననేదీని. ఆళ్ళకి డబ్బుంది. మనకి లేదు; ఆళ్ళు 
క్రి ¢ కుర్చీలో కూర్చోవచ్చు. మనం కూర్చోకూడదు. 

పాన : కరీ ఎలుచేసేది మనమేకడా ! మనం ఎందుకు కూర్చో 

కూడదు 1 



అప్పు 

ఏ మిఠాయి దుకాణం నాడు ఎప్పు కనా మినాయి తినడం 

నువు గ] చూశావా 9 

వ వాడు తినకపోబకు ఇన్ని చిక్కు-లు. పనిచేసేవాడు 

అనుభవించటం లేదు కనుకనే _పెవంచకం ఇట్లా 

ఏడుసోంది. నేను పనిచేస్తున్నాను; అనుభవిస్తాను ? 
0 తి mene) 

: అనుభవించు. ఎన రొద్దన్నారు. ఈ కుర్చీలోకూర్చు 
జీ ర అదె —_ 1 మూటా సనా ల. న్న౦దుకు ree అన భజ సూత్ర) అ 

క అనుభవి స్తే-అనుభవిసా = గానీ కరర్చీలో కూర్యోడం 

: కూర్చో బాబూ ! తప్పకుండా కారో ! 

: చాలే ఎటకారం. 
౧౧ 

: ఎటకారం కాదు. 

? నాకు తెలుసులే ! సీలాంటోళ్ళు భయపడుతూ ఉండ 

బకు వ లా ¢ 0! బై మనం ఇలా ఉన్నా 

అ 5 | ఎలా ఉస్నా౦! 

నేను చెప్పడం ఎందుకూ - నీకు ెలీదు కనుకనా ! 

: అయినా చెప్పు ఇంటా! 

; మన లోఫె ర్యం శేకపో కే మనం ఎప్పుడూ నుంచోనే 

ఉంటాం. .పోనీ ఎన్సు డెనా ,ధెర్భంచేసి కూర్చుం కు 

మనలో వాళ్ళే ఆడ్ని. కూర్చ్భొనూడదంటారు. అదీ 

వచ్చిన చిక్కు. 

: ఈపాటి నాకు తెలవక్కా-దు, 
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పాన 

అప్పు 

జో 
అజ్బ గ్ 

పాన 

అపు 

: నీకీ విషయాలన్నీ తెలుసా వటి? 

; తెలవశేం? 

చే ఫుకు కూచోవదనా. వ్ | ; అయిత నన్నెందుకు సూపు వదిన్నావ | 
యో 

: ఏంటలా నన్వుతావ ! చెప్పు ! నన్నెందుకు కూచో 
= 1! వద్దన్నావ / 

: ఏం లేదులే! కూర్చో! నా యిస్టంవచ్చి నట్టు కంంర్ఫో! 
రై ౧౧ 

క న, 
భాగా కరూర్ ! 

: వళాకోళం వా! నువు కూచోవదంశే మూనేసా 
౧౧ ౧ జీ 

ననుకొన్నానా గ 

: మానొద్దు నాయనా మా+నొద్దు ! పీక్షోంత సరదాగా 

ఉంకు ఆ కుర్చీలో కూరాక్చీ (అయ్యగారి కుర్చీ 

చరా వెడాడు.) 

: (మాట్లాడడుఎ , 

స్ట న ఇళ షరి నై క దం... కన్ ధర్యం ఆ కుర్చీల కూర్ ఎడా నికి. చల్లా పంటి '! 

* వంలేదు.'నీ థై ర్యం ఏపాటిదో. తెలిసింది లే. 

; అఆ--నేను వెనక తీసాననుకున్నా వా! అసలు తీయంగాది 

కుర్చీలో కూర్చోడానిశే నెనొచ్చా, .. ( లేవాతుం 

అయ్యగారి కుర్చీలో వెళ్ళి కరార్పుంటాడు.) ' 

(చప్పట్టు కొడ తాడు) 

: (నూతి ముడుచుకొని కూర్చుంటాడు.) 

*సాభాప్ భేటా! తెగందావ,. 
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: నేను నౌఖరీలో చేరింది మొదలు చూస్తున్నా. అయ్య 

గారి కుర్చీలో ఎనరూ కూరోరు. చివరికి బాబాజీ 

: (మా ట్లాడడు) 

* బాబాజీ గారంశే అయ్యగారికి ఎంత భక్తి! ఆరు 

గదిలోకొ స్వే "లేచి నిలబడతారు. దండంవపెడతారు. 

గాని ఈ కుర్చీలో కూర్యో నివ్యరు. 

: అయ్యగారికార్గో ఎవరూ ఎక్కడానికి వీల్లేదు. శాన్ 

చాబాజీగార్ని ఎక్క-నిసారు. అయ్యగారి మంచినీళ్ళు 

ఎవరూ తాగడానికి పీ'లేదు. అయినా బాబాజీగార్ని 
తాగనిసారు. బా భాజీగారికి యోవేని కుర్చీ లోకూర్పు 

= ౧౧ 

న్నావ్. 

: ఆ కుర్చీ అం కే ఏమిటో నీకు తెలుసా! లాబాలు 

సంపాదించే కుర్చీ. అన్యాయాలు చక కుర్చీ. అబ 

- చాచే. కూర్చున్న వాడు మంచా డెతే కుర్చీలో 

. ఏటుంది. 

: నీకు తెలీదు. 

: నాకు తెలుసు. నువ్వేంచెప్పక్క- గ్లదు. నేను పాటు 

పడుతూంళు ఆయన యీకుర్సీలోకూర్చొని లాభాలు 
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అ 

అప్పు 9 ఫి 

తీస్తున్నాడు. ఇక మదట నేనే కూర్చోని నేనే 

* అంతా అందలవె క్కేవా ఖ్ల తే మోసేవాళ్లైవరు ? 

సీను కుర్చీలో కూర్చుంళే పనెప్పుడు వేస్తావ్ + 
(కులు చేసేటప్పుడు పని చేసా. ఆ తర్వాత కుర్చీలో 

కూర్చుంటా. 

: అలాగా ! నాకు తెలీదులే! 

ః నీక నవ్వుతాలుగా వుందా. ఈ అయ్యగారిదగ్గర పని 
చేయడా నికిముందుకూడా నేనుపాటుప జేవాత్లి, అస్పుడు 

మూర్హైల్లుపనిచే స్తే వటిశేడాదికీ సరిపజే ఆనందాన్ని 
తయారుచేసేవాణ్ని. నేనూ నా సంసారమే కాకుండా 

వూళ్ళో నున్న వాళ్ళకి సరిపడే ఆనందాస్ని తయారు 
ఇఏ _ అ ర Pa సనాణ్ని.. oy డె అయ్యగారి దగీరకూడా 

చేస్తున్నా, కాని నాకూూనా సంసారానికీ ఆనందం 

నేదు. నా యికుగుపారు ను వాళ్లకి ఆనందం లేదు. నేను 

చేళులానా చేస్తున్న ఆనందాన్ని మనసారా ఎందుకు 

ఆనుభవించలేక పోతున్నానో నీకు తెలుసా! యా 

ప్ర ప రు: క మొస | కప్పులో కూర్చున్న వాడు అడ్డ ప లబ్ద 
రాద అడంరాకుండానే యూ కుర్చిలో కూర్చున్నా. 

- ఎంత వేపు లే. అయ్యగారు రాగానే లేస్తాన్. ఆయన 
గాకు సమద వురిమిసాడ:గాణే కానానాలోకి వెళ్ళి 

చీ దానాల షొ తు ధే తాన్, 

; ఎక్కడే పారబడుతున్నావ . ఆ రోజులుపొాయాషయి 

నా కపషంపమూాద అయంగాధు యిళ్ళు కటాడు. “కారు 
ట్ ఖీ లు రయ 
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కొన్నాడు. కాలు మాద ' కాలేసుళొని యిక్కడ 
కూర్పుంటున్నాడు, ఇక షోాూదట నేనే కూర్చుంటా. 

నేనే యిళ్లుకడతా. కార్షు కొంటా. అయ్యగారు నా 

మూలంగా అనుభవించేవన్న్ నేనే అనుభవిసా, 

, అలాగా! అయి తేకానీ, అయ్య గాం కుర్చీలో కూర్చు 

న్నావ్, "కాబట్ట అయ్యగాన్లి శువిల్ మూద కాళ్ళు 

వెట్టుకో. 

ఇట్టుకంటాను భయమా ! (పేబిల్ మోద కాళ్ళు 

వెడతాడు 

i అయ్యగాన్లా అప్పులనా(నికా అని పిలు, 
లాగా 

: వీలుసా ! “అప్పలస్వామి | 

వ ఛాబూ ! (చేతులు కట్టుకొని నిలబడతాడు.) 

ఆ తర్వాత ఏంచేయాలో సీకు “తెలియదు. 

: తెలియక్క-ర్లా | 

: తెలియకపోతే ఎలా? (కూజాలో నీళ్ళు గ్లాసులో 

వోసాడుం) 

: (భయంగా చూస్తాడు.) 

* (గ్రాసు తీసుకొ చ్చి పానకాలుముందు పట్టుకుంటాడు.) 

తాగు. విడిచి పెట్టు చెప్తా | 

నా కక్క. శ్రేదు. 

: (నవ్వుతాడు.) 

': ఎందుకు నవ్వుతావ్ | 
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నా ఎభేర్యైనికా 1 నా _భెర్యానిశేం వాన 
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జో 

ఏంలేదు. నీ టి రానికి నవాచ్చింది, 

అదికాదు. అయ్యగారి కుర్చీలో కూర్చోడమై తే 
కూర్చున్నావ్ గానీ, తీరా వారిలా అనుభవించడం 

వచే సరికి నీకు భయమేసింది. అందుకు నవ్వొచి సంది, 

; చే నందుకు వద్దన లేదు. నాకు దాహం లేదు. అందు 

కక్క శ్రేదన్నాం 

; నాకు తెలుసులే - అరంభశూరత్యమే గాసీ ప్రశకళి 

మించి నువ్వేం చెయ్య లేవు. 

: చూసావుగా. ఇప్పు డయ్యగారొ కే పట్టుకు నిలద్సా, 
శాలి అణి 6 — 

: (నీళ్ళు కూజాలో పోశేస్తాడు.) సరే యింతవరకు 
యేదో పీచ్చి చేష్టలు చేశావుగాసీ-యింక వెళ్ళు. 

కనన వెళ్ళడానికి రాలేదు. 

: ఈ లోకంలోకి మనమంతా అందు కేవచ్చాం. వెళ్ళి 
నాం పనిచె: "మ్. 

; నేను వని చెయ్యను. అయ్యగారి అంతు కనుక్కునే 

దాకా నేను పని చెయ్యను. 

* ఏవితి ? మళ్ళా సవెర్దుచేస్తున్నావా | 

: అకమాదట సవె్టుకూడా చెయ్యను. ఒకసారి బుద్దొ 

చ్చింది. మళ్ళా సమ్మె చేస్తానా 2 

ఏం! ఎందుకు చెయ్యవ్ 2 

: సమ్మచేస్తున్నంతశేపూ గడ్డం పట్టుకుని బతిమాలు 

"తొడు. సమె య ఆ చేశాక జుత్తుపట్టుకు వాన భాద్దుఠాడు, 
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మ నా సూశున పద్ధతే యిప్పుడు కనుక్కున్నా. 

; ఏ౦ - నీ మొహం కనుకొన్నావో ! 

గుమాస్తా (పవేశిం చుతొడు, 

వం అప్పలస్యోమి, ఇ౦"కా అయ్యగారు దయ 
చెయ్య లేచా + 

: ఇంకా లేదు బాబూ, 

* నమస్కారం భెబూ, 

: ఎందుకొచ్చిన నవుస్కా రాలు నాయనా. కడుపు 
నిండనా; శాలునిండనా. అచేవిటి పానకాలూ, 
అయ్యగారి కుర్చీలో కూర్చున్నావ్! 

* మోరే కూరోమన్నారుకదండీ, 

గసమా : ఎవరు-నేనా! నేను నిన్నా కుర్చీలో కూరో్చివమున్నా 
నా. మా శావుంది. 

* అదేవిటి! అప్పుడే మర్చివాయ్యారా, మోతు చెప్ప 

లేదూ ? 

: ఎవజేనా నవ్విపోతాడు, లే! తే! 

వ నే నప్పుకే నవ్విపాయ్యానులెండి. 

: నువ్వు నవ్వి లే నాకేం! లోకం నవ్వినా, తిట్టినా, 
చన్నీళ్ళు చన్లినా మనం వెనుకదీయగూడదని మిరు 
చెప్పలేదా చాబూ? 

కట ఉపన్యాసంలో చెప్పేననుకో, చెప్పేనుకదా 

అని చేసెయ్యడమే (3; 
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పాన : చెయ్యడానికి కాకపోతే మరి చెప్పడ మెందుకు 
నాజూ ! 

అప్ప : విని సంతోపషిం చడానికి. 

పాన :నిన్నెవరూ అడగలేదు. మహో హో తెలిసిన్టు చెప్తున్నాన్ . 

అప్ప : తెలుసుకనకచే చెప్తున్నా! 

పాన :నీెకీం తెలుసు? 

గుమా : ఎవరి కెంత తెలిసే ఏంలాభం.[ పయోజన ముండొ 
గూ. మన దరి దానికి కారణం నాకు తెలుసు. మన 
'తకలికి సరిపడ్డ అన్నం ఎందుకు దొరకదో; మనకి 
ఆనందం ఎరదుకు అందుబాటులో లేదో నాకు నాగా 
తెలుసు. అయితే ఏం లాభం? మన చిక్కులు 

పాన : అయ్యగారి కుర్చీ. మనం ఆక్రమించుకుంకే అన్ని 
చిక్కులూ తొలగిపోతాయని మో రేక దాచెప్పారు. 

గుమా :' నిజమే ననుకో ! 

పాన : అయిలే అడ్డు చెప్తా రెందుకూః 

గుమా ; పర్యవసానం నేను చెప్పే చేశాని పద్ధతిమటుకూ ఇది 
జ. 

పాన : పర్యవసానం _ర₹మెతే వద్ధతి ఏ _దెతేనేం బాబూ ! 
అప్ప : అలాగా! మో అబ్బని అయ్యా అని పిఅవడంలోనూ 

ఆము మొగుడా అని పిలవడంలోను సీశేం లేడా 

నబడదన్నమాట'! 

సాన : నోరగుముయ్, 
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అప్ప: ఏం, నే నందుకు నోరు మూసుకోవాలీ ! నీలా 

మాట్లాజే స్వతం్యతం నాకూ ఉంది. 

పాన : లేదని నేనన్లా ! 

అప్ప : అయితే ఎందుకు నోరు ముయ్యమన్నాన్ 2 

పాన : అందరి మంచికోసం - చే నయ్యగారి కుర్చీలో 
కరూచఘటున్నా. అడ్డాచ్చినాళ్ళని అడ్డం రాకుండా 

చెయ్యడం అందరికీ మంచి చే. 

అప్ప : నువ్వొక్క-డివీ వుంచిదనుకోగానే సరా? అందరి 

మంచికోసం చేస్తున్నా నన్నాను కడా, అందర్నీ 
అడిగే చేస్తున్నావా ? 

పాన, : మన మంచి కోసం పజే వాన మనతో చెప్పి పడు 
తున్నదా ఏం! 

, అప్ప :వాన తుఫానయి లే మంచల్లా ఇెడ్డవుతుంది. ఏమం 
టారు బాబూ, 

గుమా : స రెనమాటన్నాన్ర ? పానకాలూ, ఇక్క-డితో ఇది 
కట్ట విట అక్కణ్నుంచి లే! 

పాన : నేను లేవను. 

గుమా : అయ్యగారొ స్వే అందరికీ (పమాదం. మన ఉద్యో 

గాలు ఉఊడుతాయి. జాగర్త. 

పాన : ఉద్యోగా లేం ఊడన్' ? ఊడగొట్టిందికి ఇవాళతో 
ఇంక అయ్యగా రుండరు. ] 

గుమా : వం? ఎందుకుండరూ. నవిటి నీ ఉధేశం. 

పాన : నన్నేం అడక్క-౦డి, 
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గువమూ; 

నిన్నుగాకహో తే ఇంశేనర్నీ అడగమన్నా వు. 
: ఏం అడక్క_౦డి-చూస్తూఉండండి ! 

గుమా వ మూ చాన్రంది. మా ఉద్యోగాలు పోతూవ్రంశే 

చూస్తూ ఉండమన్నా వా ? 

: లేకపోతే మోింకుటు౦0 చాలు పస్తుపడుక్ "ంటూ ఉంశేు 

చూస్తూ ఉఊరుకుంటారా. నేను కాశానాలో మన 

అందరికీ సరిపోయే ఆనందం తయారుచేసే దాన్ని 

ఈ అయ్యగారు డాచేసి తాళం బిగించడం చూస్తూ 

ఊరుకుంటారా! మోకు ఒథెర్యము లేకపోతే నా కెనా 
ఉన్నందుకు సంతోవీం చండి. 

సంతోషింఛాం కే ! అక (డితో ఆపు. 

: నీకు అర్థంకాదు పానకాలూ. నా వెళ్ళాం పిల్లలు 

పస్తు పడుకోడం చూడ్డం నాకు సరదా అను 

కొన్నానా ? మూడు రోజులనుంచి మా యింట్లో 

వంట లేదు. 

అయ్యో అ చేంటి బాబూ! 

ఏమిటం'కే ఏమి చెప్పవున్నావ్! ఎటుచూసినా 

అప్ప లవాళ్ళు! గంవెడు సంసారం ఒక్కచేతి మూదుగా 

గడ వాలి. నెల్లాళ్ళజీతం పదిరోజులకి బాటాబాటీగా 

' సరిపోతుంది. మూడునెల్ల ఇంటటెనాకీ. కణ వాడు 
౧౧ © 

పాన : 

ఈ నెలజీతఐ కడుపుకు పెట్టుకున్నాడు. మా కోశుపులు 
కొట్ల "దు, 
ఇకమీద ఇలాంటి బాధలుండవు. 
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గుమా: నమిటోవె, రీ, ఛి వివ్యత్తు బగా ఉంటుందని కలలు 

కనడం తప్ప వుశేంలేదు. ఆశలు నంజుకొంటూ 

కోరికలు నవులుతూ ఎన్నాళ్ళు కడుపునింపుకోడం! 

అప్పలస్వామి, శెండురోజులనుంచి పచి మంచినీళ్ళు 

తాగలేదంకే నము (వ్. 

అప్ప : ఆ నిజమే! 

గుమా: నిజమే అప్బ్పలస్యామిో*! కడుపున పుట్టినవాళ్లా కట్టు 

కొన్నదీ కటిక ఉపోపాలుండడంచూస్తూ మంచినీళ్ళు 
తాగడాని కేనా మనసొప్పుతుందా అప్పలస్వామి | 

అప్ప : అవును మనసాప్పదుభాబూ. నాచిన్నప్పుడు మా 

యింట్లోకూడా బట్టా జరిగింది. మేం పస్తు .పడు 

కోడం చూాభ్ళేక మా అయ్య ఉరిపోసుకు' చచ్చి 

పోయాడు. 

గుమా: అవును. అంతకన్న ఎవ శేం చెయ్యగలరు! 

అప్పు : అచేవిటి బాబుగారూ ! అన్నీ తెలిసిన మారుకూడా 

అలా అంటారు. 

గుమా: ఏం చెయ్య మంటావ్ ! దరి దం తెలివితేటల్ని చంజే 

స్తుంది. ఆకలి మానాభిమానాల్ని తినేస్తుంది, 

ఫాన న మనలో ఎవరికీ ఆకలిదప్పులుండవ్! 

, అప్ప 2 బూజే,- . ఇకమిాద. శుమవుతుందో ఎవరిక్కావాలి. 
ఇప్పటి సంగతి 'చూసుకోరిచాం. బాబుగారూ: ముందు 

మంచినీళ్ళిస్తా. కొంచం ఆగండి... 
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అప్పలస్వామి. కూజా దగ్గరకు వెళతాడు 
పొనకాలు అెకేప్పు వ చూసాడు 

గమా; ఇయ్యి నాయనా, పుణ్యముంటుంది. 

చూస 

మో 

వాన 

ఇ 
అప్పు : 

గుమాసా తీసుకొంటాడు. 

అప్పలస్వామి. గ్లాసులో నీళ్ళు వంపు శాడు. 

క అప్పలస్వామి 1 (అరుస్తాడు) 

అప్పలస్వామి పొనకాలునేఫు , ఆశ్చర్యంగా చూస్తాడు, 

; అవి అయ్యగారి మంచినీళ్ళు. 
: నాకు తెలుసు! 

* అవి మరెవరూ తాగడానికి వీల్లేదు. 

: అందరూ ఒకే నన్నావ్ అప్పుడే పరగడుపా ! 
: లేదు-ఆనీళ్ళు ఇంకొకళ్ళు తాగకూడదు. 

: నాఖరీలో చేరిన దగ్గరనుంచీ నాకడుపు కొడుతున్నా 
అయ్యగారికి నేను (దోవాం చెయ్య లేదు. నేనుకూడా 
వూరానుగాని, నువ్వు మార లేదు. 

నేనెప్పుడో మారానుగానీ ఆ నీ భ్ళాయన తాగడానికి 
పీ'ల్లేదు. 

ఈ పిచ్చాడితో వంటిగాని మారు తాగండి బాబూ, 
(అప్పలస్వామి గుమాసాకి గాసు _ అందిసాడుం 

లు భయంగా 

చూసాడు. ప సలోన్. ae నాలు 

మరీ భయంగా చూ ప గా! నోటిదగ్గర ఇ 
కుంటాడు) 
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పాన : తొగొద్దు. (అనీ అరుస్తాడు) 

గుమూ: (కొంచం ఆగి మళ్ళా నోటిదగ్గర పెట్టుకుంటాడు. 

పానకాలు మెరుపులాగా  ఆగ్గాసును కొశ్లుస్తాడు. 

అది (కిందబడి (బద్దలవుతుంది. అందరు నిశ్చేష్ట 

లవుతారు 

గుమా: ఏమిటి పానకాలూ, ఇది! 

పాన ; (తనచేతులో మొగం దాచుకుంటాడ్యు 
గుమా: ఎందుకు చేశావో చెప్పు. మాట్లాడ వేం? 

న : (ఏడుస్తాడు 

గుమా: ఎందుకు ఏడుప్వావ్, చెప్పు. 

పాన' : అవి అయ్యగారి మంచినిళ్ళు. ఆయనతప్పించి ఎవరూ 
“తాగకూడదు. 

అప్ప: పీడితో వముదండి ? ఏడికి పిచ్చెక్కి-౦ది. 

పాన :'అవును, నాకు పిచ్చెక్కింది. మనమంతా దరి దంతో 
ఎందుకు బాధపడాలో తెలియక విచ్చెక్కింది. ఈ 

అయ్యగారి చాధ పడలేక పిచ్చెక్కింది. ఆనందాన్ని 

తయారు చేస్తూ అది అనుభవించ లేక పోతున్నందుకూ, 

ఆకలితో నూడుతున్న౦దుకూ,-అవును నాకు పిచ్చా 
క్కి_౦ది. కాని నా పిచ్చితో మనభాధలన్నీ తీరిపోతె. 

అయ్యగారిని రాసీయండి. ఆయన వచ్చాక ఏమి 

జరుగుతుందో చూడండి. ఆ తరువాత మన కోస్టాలు 

గటైక్కు-తాయ్. (దూరంగా కారు హారన్.) అదుగో 

కారొచ్చింది. ఆయసి౦క వస్తారు. : 
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పొనళాలు అయ్య గారి కుర్చీలో కకూర్చుంటాడు, 

అప్పలస్వామి గాజుముక్కాలు ఏరు కాడు 

గుమాః పానకాలు ! అ కుర్చీలోంచి లే! 

. పాన : (లేవడు 

గుమ: చె సీక్కాదు! 

పాన : నాశేం వెప్పకండి, మన ఆశలు తీరడానికింక ఆశే 

కాలం లేదు. 

గుమా: సశే కానీ - ఏమవుతుందో అబే అవుతుంది. చెప్తే 

వింటాను కనుకనా ? 

గుమాసా వెళ్ళీ పోతాడు, 

పాన : (కాళ్లుతీసి కేబిలుమోద వెడతాడు. నోట్లో బీడీ పెట్టు 
కొని వెలిగిస్తాడు.) 

అప్ప : (చురచుర చూస్తాడు.) 

పాన : వవిటలా కోపంగా చూస్తావు ! 

అప్ప : లేకపోతే గారాబంగా చూడమనా నీవు దళం | 

పాన : ఇప్పుడు కాదులే ! కొంతసేపు పోయాక నువ్వే అభి 

మానంగా చూసావు ! 

అయ్య వారు (పవేశిస్తారు. పానకాలు చూసి నిర్హాంతపోతాడు, ఆగి 

అయ్య : వరా! వవిటది ! కళ్లు నె_త్రిమోద కొచ్చాయా 1 

పాన : (చెక్కు చెదరకుండా ఎవరికి ! 

అయ్య : ఆ! ఎంత పొగరు! ఆ కుర్చీలో వం చేస్తున్నావు! 

పాన : కూర్చున్నాను. 
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అయ్య న లై అక్క-ణ్లుంచి. 

పాన : లేవడానికి కూర్చో లదు, 7 

అయ్య: అప్పలస్వామి | 

అప్పు: అయ్య | | 

అయ్య : వారో అక్క-బ్ఞుంచి యూడ్చెంవ్ ! 

పాన : మి తరంగాదు. నా కంళంలో (పాణం పోయినా 

నే నిక్క-ణ్ఞుంచి కదలను. 

అయ్య: అప్పలన్య్వామి= ! 

అప్ప : అయ 

_ అయ్య : పోలీసుల్ని పిలు ! 
అప్ప : అయ్య ] 

పాన : పీలిపించినందుకు ఖర్చులు దండగ తప్పించి - లాభం 

ఉండదు. 

అయ్య : (ఏం చెయ్యడానికీ తోచక ఇంతకీ అక్కడ 

కూర్య్చోడంలో నీ ఉ ్రైశ్య మేవిటి ? 

పాన : అలా అడగండి చెపాను. ఇకమాదట్నుంచి shee 

పనిచేసే వలో " హాచ్చు తక్కువ లుండటానికి 

పీవేదు. వింటున్నారా ! ఇకమోదట్నుంచి అంతా 
nn 

_ ఒకు! 

అయ్య : *వీ మొహం ! అడెలా ఫీలవుతుంది. 

పాన : బేషుగ్దా ఏలవుతుంది. 

అయ్య : పీశ్రేదు. నను డబ్బు చెట్టాను. మిమ్ముల్ని పోషి స్తు 

న్నాను. అంచేత- 
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పోన : మమ్మల్ని పోవీస్తూ ఉంట ఇంతదాకా వచ్చేది 

కాదు, పోషిస్తునట్టు నటిస్తూ మాడుస్తున్నావు. 

ఆర్నెల్ల కిందట జీతాలు తగ్గి ౦చావు ! . నూడునెల్ల 

నుంచీ ఆ తగ్గించిన జీతంకూడా ఇవ్వడానికి తిప్పు. 

తున్నావు! ఈనెల అసలే ఎశేశావు ! 

అయ్య నన్నేం చేయమన్నా-వ్యు ! మార్కెట్టు పడిపోయింది. 

వ్యావారం బాగులేదు. 

పాన : మార్కెట్టు పడగొట్టింది ఎవరయ్యా ! నువ్వు కాదూ? 
అయ్య .: అవన్నీ వ్యాపార రహస్యాలు! నీ కెందుకూ ! 

పాన : నాకు కాకపోతే మరెవడికి కావాలి! నేను రోజూ 
"రెండు చేతులా సరుకు తయారు చేస్తున్నా నే-అది 

అవు కుండా ఎందుకు డాచేస్తున్నావు + 

అయ్య ‘ లేకపో తే, శేప్బాద్దుననుంచి మంచిధర రావా? 

పాన :. ఇవాళున్న ధర కమి డౌ నీకు నూటికి మూడువందల 

రెట్లు లాభం వస్తుందిగా ! 

అయ్య : అది లాభమేవిటి ? ఒకటికి పదింతలు రావలసినది 

రాకపోతే నవంకాచూ 1! అయినా ఈ విషయాలు 

సీతో చేను మాట్లాడవలసిన పనిలేదు. నేనిచ్చిన 
జీతంతో నే చెప్పినట్టు పనిచెయ్యాల్సిందే. . 

పాన. చేను చెయ్యను !'. 

అయ్య న చెయ్యక అడుక్కు. తింటావా! , 

పాన : అడుక్కు-తి నే ఖర్టంాహాయిగా బదుకుతా.] 

ళ్ : ఎలా బతుకుతొవు | 
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పాన : నాచేతిలో విద్యుంది. ఆనందం తయారుచేస్తా: అనుభ 
వించినంత అనుభవించి మిగతాది అము కుంటా | 

అయ్య : తయారు చెయ్యడానికి పెట్టుబడి నీ కెవరిస్తారు | 

పాన : ఇచ్చేవాళ్ళు కో అంకే కోటిమంది ! కో కేశ్యర రావు 
గారు కబురు వెట్టారు ! 

అయ్య : ఏవిటీ, కోశేశర రావు నీక పెట్టుబడి వెడతా 
నన్నాడా ! ఎంతమోసం ! వీడిమోద వ్యాపార 
సంఘంలో రిపోర్టి న. 

పాన : నువ్వు మమ్ముల్ని చేస్తున్న మోసంకన్న ఎక్కువ: 

మోసమా |! 

అయ్య : దాని శేంగాని ! ఏ షరతులుమోద నీకు పెట్టుబడి 
విడతానన్నాడు! 

పాన :'అవన్నీ నీకు అనవసరం. నేనుచెప్పే వరతులకి నువ్వు 
ఒప్పుకుంకే నీదగ్గర నేను పనిచేస్తాను. లేకపోతే 
నాదారి నాది! 

అయ్య 2 వవిటా వరతులు |! 

పాన వ లాభాల్లో నాకూ; నీకూ అరణాలభాగాలు-తతిమూ శ్రి 

తక్కిన పనివేశీ వాళ్ళకీ | 
అయ్య: పీ'ల్లేదు Ee 

పాన : అయితే నీవగ్గర పనిచేయడానికి నాకూ వీలుండదు. 

అయ్య : ఉండుండు ! నీకు ఆరణాల వాటా ఇసానుగాని 

మేం అడక్కు, 

సాన ; తక్కినవాళ్ళ సంగతో ! 
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అయ్య: వొళ్ళగొడవ సీకేందుకు ! నీ సంగళలేదో నువు 

చూడు, 

పాన : పనికిరాదు ! 

అయ్య: ఉండు-ఆలోచించని ! 

పాన : ఆలోచించుకోండి ! 

అయ్య: (పచార్లు చేస్తాడు. రెండుమూడుసార్లు పదారుచేశాక) 

సశే! ఒప్పుకొన్నా ! తరవాత న్రీడర్ని విలివించి 
కాగితాలు రాయిస్తా ! నువెళ్లీ వనిపం్ ! 

పాన : నా షరతు లప్పుజే అయిపోలేదు. 

అయ్య: హిరణ్యాతువరాలు ఇంకా వున్నాయ్ ! 

పాన : ఇంతవరకు వచ్చిన లాభాలు ముందు పంచి పెట్టు. 

అయ్య: ఆ! 

పాన: అవును, 

అయ్య: HERD కోశేశ్యరరాను దగ్గర శే ఫో! ఇలాంటి 

గాం తెమ్ముకో ర్కెలకి ఒప్పకొని పెట్టుబడి పెళ్లే వాడు 

శుద్ధ నభఫవ.! వెళ్ళు. 

పాన : సశే! వెళతా! (వెళుతూనుం౦ంటాడు 

అయ్య: ఆగు! 

పాన : ఏం! 

అయ్య: సీ క్రిదేమైనా బాగుందా! ఇక మొదట లాభాలు 

పంచమన్నాన్ ! సశేనన్నా ! పూర్వం నేను కష్ట పడి 

గడించినవికూడ పంచమం శే ఎలా! 
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న నువ్వెం కష్టవడ లేదు ! 

అయ్య: నేను కష్ట పడకపో లే అంతంత లాభాలు వసాయా |! 

వాన : అసలు నేను కష్టపడి లేనేకదా నువ్వు ట్ నవార 

మంటూ చేయగలిగాను. ! | 

అయ్య: దీనికి ఒప్పుకుం కునే సరిపోతుందా, ఇం కేమైనా 

షరతులున్నాయా 2 

పాన: లేశేం! ఉన్నాయి ! 

అయ్య: వవిటిభాబూ ! ఏవిటా హరతులు ! 

పాన : నేను బతికుండగా నువ్వుచచ్చిసో తే ని లాభాలు నీ 

కొడుక్కి. చెందగూడదు |! 

అయ్య: ఆ ! వమిటీ |! అప్పలస్వామి ! 

అప్ప : ఆయ్య | 

అయ్య: కొంచెం మంచినీళ్ళివ్యు. 

అప్ప: అయ్య | 

అయ్య: (ముఖంమోద చెముట తుడుచుకుంటాడు.) 

అప్ప : మన్నింఛాలి బాబయ్య! గ ళాసువిరిగిపోయింది. ఇంకొ 

కటి పట్టుకొసా. ( వెళ్ళుతాడు.) 
రి అజా=వి 

పాన : (అప్పలస్వామి వెళ్లాక పొరచామైంది. నా బేతపస్పు, 

అయ్య, ఏవి టాతేప్పు.! 

1 క - జ | “పాన : ఆ గళాసు నేనే విరగ్జాట్టా ! 

అయ్య: గళాసేవిటి-* నా వ్యాపారాన్నే విరగ్దాకుస్తున్నావ్ ! 
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పాన : థందులో మ్మూతం నా తచ్పేంలేదు. నువ్వే విర 
గాట్టుకొంటున్నావ్' ! మించిపోయిం చేం లేదు! 

అయ్య: నా కంఠంలో ' పాణంఉండగానా | చచ్చినా ఒప్పు 

కోను. 
పాన : అయితే వావ్! నువ్వు ఒపహుకోవని నాకు ముంచే 

. తెలుసును! 

అయ్య: వళ్ళు-ఐక్క-ణ్ను ంచి వెళ్ళు ! 

పాన : (వెళుతూ ఆగ మంచినిళ్ళు కావాలన్నావ్గా! ఆ 

కూజాతోయు తాగు! 

ఛి _ అవ్ అం ఇ జట ay అయ్య: నువ్వు నాేెం సలమోే యివ్వనక్క- నాదు. అంత అవ 

సరముతే నేనే తాగలను. 
ర ౧ 

పాన: అవసరమే లే తాగు! 

అయ్య గారు కూజా దగ్గికకి వెళ నాడు; బాబాజీగారు (కనేశిస్తారుం 

ఛా భాజీగాము : రా భేళ్యా Cree Se ! 

అయ్య: దండాలు హా దండాలు ! 

బాబు: నపార పసు | 7 న ర్పణమున్రు 

అయ) : (కూజా మళ్ళీ వెస్తాసి) నమ చే గురూజీ ! 
లు ఆ 

శా “ఏ ఖభనకనకవస్తువాహనది ఐశ్వర్య పా_స్టీరస్తు. అచేం 

నాయనా | ఆ అలావున్నాసు * 

అయ్య: ఏం చెప్పమంటారు గురుజీ! పొద్దున్నే లేచి యెవకి 
ముఖం చూఫానో షష 
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ఛాచా: అదేమిటి నాయనా! పొద్దున్నే లేవగానే మా 
వోటోని చూడవన్నానుగా-చూడ్డం లేదా | 

అయం: చూసున్నా ను గురూజీ ! నా 
బాబా: అయితే విచార ముందుకు నాయనా ! సీకేం.గయం 

వుండదు. 

అయ్య: ఈ పానకాలు నన్ను బతికుండగా వే చంచపేసునా, జు. § షె స్తన 
చాబాః రాభేళ్యాం ! రాభేళ్యాం ! (పానకాలుతో నిజ 

"మేనా నాయనా ? 

పాన : నిజమేనం స్ట చాబాజ్గారూా ! 

బాబా: ఏ విధంగా నాయనా?! 

అయ్య: లాభాల్లో తనకి వాటా యుమ్మునాక్షడుః 

ఇస్తానన్నాను. అక్కడితో సంతృృప్రిపడాలా- లేదా + 
తిక్కన పనివా శక వావలాొ వాటా యన ఫనడు 

పోసి జానికీ వప్పుకున్నా. 

టా: రాధేశ్యాం ! రాభళ్యాం ! మా మశం సంగతి 

యిదరూ మరచిపాయ్యా రన్న సూట, 
దె బీ 

పాన : చేదు బాబాజీ గారూ ! మూ సంగతి నేను మరచిపో 
తానా * కావలిస్తే నా ఆరణాల నాటాలో మశానికి 

సగం యిచ్చేస్తా, 

ణా బ్రా; కృహ్తార్పణమస్తు ! స శే-యిద్దరూ ఆ వరతులకు 

వప్పుకుంకే ఇంక జగడ ముందుకు ? 

అయ్య: అంతటితో వూకుకుంటాడా | ఇంకా చచ్చినన్ని 

షరతులు "పెట్టాడు, పాతలాభాలుకూడా పంచాలట. 
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నేను చస్తే నా లాభాలు నా కొడుక్కి చెందకూడ 

దట. ఏ వెనా బాగుందా ! 

చ్రాబా: అజ్ఞానం ! అజ్ఞానం ! వర్షకలహం అజ్ఞానం, నాయ 

నా!పానకాబూ ! యజవూానులూ, పనివాళ్లు యిలా 

డెబ్బలాడుకోవచ్చా ! పూలో మోగచు సామరస్యంగా 

ఉండాలి. నెలికపునరుదరణ మనకి ముఖ్యం, నేను 

చెప్పినట్టు సూరు వింటారా + 
6 

పాన : చిత్తం - నాచాజీగారూ ! మోశేంచె స్టే అది వింటా! 

ఇంతకు ముండల్లా మిరు చెప్పినట్లు నడుచుకో 
రొ ౧౧ 

"లేదాండీ ? 

బాణా: నాకు తెలుసు నాయనా! నువ్వు బుద్ధిమంతుడివి ! 
fsx | 5 || వ ళ్ ఇష క్ త: | తం డీ ! నాడా సె చెప్పినట్టు 

వింటావా * 

అయ్య: చెప్పండ-పింటాను, 

నానా; అయితే సే! నాయనా! వొనకాలటూ; నును 

కొంచెంసేపు ఆవలవుండు. నేను నీ తరఫున యూయ 

న్ని నప్పీసా |! (పానకాలు కొంచెం అనుమానంగా 

చూస్తూ నిలబడివో తాడు.) 

చాభా: వం నాయనా ! నాయందు నీకు నమ్మకం "లేదూ? 

పాన : ఎంతనూటన్నారండి చాబాజీగారూ ! మూలో నాకు 

నమ్మకం లేకపోవడమేమిటండి ? (వెళ్తాడు) 
అనాలో 

న. రాధేశ్యాం ! రాభళ్యాం 

అయం: అవయం | 
ఛా థాలీ 

స్తై 
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భాభా: ఈ కూల వెనవకింత ఎథెర్భ౦కి స్నం౦చివచ్చంది. 

చెప్మా 

అయ్య: మూరు ని దపోతూవుంశే నాకేం చేస్తుంది. 

ఇనా; ఆ! 

అయ్య:' అవునుమరి - మారు. వీళ్ళలాంటివాళ్ళను భయ 
భ కులణో అశ్చ్రవె డతొరని' ఎక్క-డ లే రని డబ్బూ కూ 

మాక కొడుతున్నా. మూదు ని; ప్ర కీడు 

ధర్యం వ యేం? 

ఛాణాః: అయితే నోవని చేను చెయ్యటం లేదనా సీతొత్సర్యం. 

అయ్య: "కాక, మోకు మ్ పనిచేస్తూవుంశే - వీడు వరో 

కళ్ళ చెప్పుడ:మాటలువిని ఎందుకింత తెలుగుగుమోరి 
పోతాడు? 

చాశా : ఇప్పుజేనా మించిపోయింది. లేదు... నేను సర్ది 

చడతా ! ఇంతకీ ఎవరి అండ చూసుకొని వీడిం న్ 
తెగిం'చాడు ౪ 

అయ్య: ఆ కోశుశరరావు పీడికి మదుపు పెడతానన్నా 
డట. ఆ ఆసరా చూసుకొని ఏడు నన్ను 'బెడిరిస్తు 

న్నాడు. 

బాబా: అలాగా! (ఆలోచిస్తాడు) 

అయ్య: ఏమి టాలో వేస్తున్నారు? 

వానా (మాట్లాడడు 

అయ్య వారు కూజా దగ్గరికి వెశశారు, ఎ త్తీబోయేసరికి 

అప్పలస్వామి ప్రవేశించి ఆగిపో కాడు = వీళ్ళుదూడ్యర, 
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బాలా: ఆయా సరైన మాక్షం దొరికింది! ఏడు. యెప్పటిలా శో 
కిక్కురు నునకిండా నీదగర వనితేశేబు చేసా- 

౧ న్ు అంటి 

మాని కెంత సమక్లైంచుకుంటావ్ + 

షు. నూనూాలుగా యిచ్చేది యిచ్చుకుంటా, 

రానా: అది మామూలు సమస్య కాదు. 

అయ్య : మెంత కావాలీ ? 

బాబా; మామూలుగా యిచ్చేదానికి పదింతలు. 

అయ్య : అమ్మో అంతే! ఆశ కంకుండాలి గురూజీ! రెకింపు 
తీసుకోండి. 

బాబా: లాభం లేదు. పదింతలకి దమ్మిడీ తక్కుువ లేదు. 

అయ్య: సశే, అలాగే కానిన్వండి. 

చాచా? ముందు: చెక్కు రాసివ్ర( . 

అయ్య: (విధిలేక రాస్తాడు) 

బాబా: నువ్వు కొద్దిసేపు అవతలవుండి సానకాల్ని పంపించు. 

నను అన్ని విష జూలు మాట్లాడుతా ! 

అయ్యవారు చెక్కు. యిస్తాడు, 

సా బలై కష్ణార్పణమ స్తు, 

అయ్యవారు నిష. మిస్తాడు. అప్పలస్వామి (పనేశిస్తాడంం 

బాబా: ఎవరూ + పానకాలూ |! 

అప్ప : నేనండాఅప్పలస్యామిని! 

చానాః ఏం నాయనా ! మశానికిరావడం మానేశాను? 

ప్ప! ావడానికికూడా తీరుబాటు లేదు, ఏం చెయ్య 
వున్నారు గురూ! 



84 వివ(పయోగం 

భా లూ; రాభేశ్యాం ! నాభేశ్యాం ! భగవన్వావముస్పృరణ 

చెయ్యడానికి తీపబాశుందుకు నాయనా! మనస్సులో 

సర్వో మఠానికి రానక్క-- నేదు. టన్ మనస్సులో 

స్టరించుక్ టున్నా వా న 

అప్ప : చిత్తం - మనస్సులో యొప్పునూ అనుకుంటూనే 

వుంటానండీ ! 

శానా: మంచిది! చాలా మంచిది. 

పాన : (గ్యవవేశించ్సి ఏం సెలను బాచాజీగారూ ! 

బూబా: చూడు నాయనా, పానకాలూ ! నువ్వు వాలా 

తొందర పడ్డావు. 

పాన : ఎలా సానాజీగారూ ? 

చాణాొ: జెపాాయరా కో శేశ్యర రానుకూడా వ్యాపారస్తుజేనా! 

పాన : చిత్తం! 

భాభా: వ్యాపారస్థుడనగా నే-వాడికి లాభా లేకద ముఖ్యం. 

పాన : చిత్తం! 

భాభా: నీవల్ల తనకి లాభం వుంటుందనేక దా, కోశేశ్వర 

రావు నిన్ను న స 

పాన : అవునండి, 

నానా; కానీ అతడికి లాభం వుండదు. 

పాన : అబెట్లా బాబాజీగారూ ? 

బాబా: తొందరపడకు చెపా _ నువ్వు కంపెనిలో వం 

చేస్తున్నావ్ ! 

పాన : ఆనందం తయారు చేస్తున్నా. 
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బాబా: 

వాన 

ఇటు"! 

ప్ 

ఈ సంగతి ఎంతమందికి తెలుసు. 

* శొనావుందికి తెలు పేనూ | 

చేదు-చాలా కొద్దిమంది కే తెలుసు. ఈ కంచెనీ 

వాళ్ళు ఆనందం తయాముచేస్తున్నారని లోకానికి 

తెలుసు. కాని కంచవిసీతో పానకాలు చేసావ్, 

అప్పలస్వామ్ చేసాడో, వెంకన్న చేసాడో, పుల్లయ్య 

చేస్తాడో లోకానికి అక్క_శ్లేదు. వం-వమంటావు ! 
: ఏమా సాభబాజీగారూ ! 

: కోశుశ్ళ రావు నిన్ను పిలిచాడంశే యెందుకో 
తెలుసా! తనకి లాభంవతేకపోయినా మూ అయ్యగారికి 

నష్టం కలిగించడానికి - కానీ అక్క_డే పారబడ్డాడుం 

పా అయ్యగారికి నప్టి౦రాదు, 

: ఎందుకు రాడండీ-జేను యింకో కంచెనీలో ఆనందం 

చేసి చవగ్గా అమి తే అయ్యగారికి తప్పకుండా నష్షం 
క థి లి లు 

వస్తుంది. 

పొరబడుతున్నాను నాయనా - పొరబడుతున్నా వు. 

నున మతంలో చేవ్రడు మోత.౦ యిస్తాడంచే నువ్వు 
| పారి స్తున్నావు. తక్కిన మశతాలలోకూడా ఆ 
యట కాం నా | 

మోూతయమే యినాడన్నాా యితర మతాల దేవుళ్ళని 

Ss | కు 2 

: లేదు. 

అలాగే యా కంచెసీవాళ్ళ ఆనందానికి అలవాటు 

పడ్డ వాళ్ళు ఇకొక కం పెసివాళ్ళ చెపభాన్ని నమ్ము 

తారా? న 
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పాన : కాసీ వత మా. అయ్యగావిద్భర ఆనందం 

అవ ముత ల వేసా కాకు * చిట్కా. నా వోక్క_డిశే 

తెలుసు. 

భాభా: (భమ! మూ అయ గారు ఆనందం అని వీసాలలో 

మంచినీళ్ళువోసి వ తోక 6కొంఏటుంది. కంపెనీ 

ముకు ౮ నాయనా ! 

పాన : ఆ! 

చాభా: అవును తం డీ ! 1 వోచుళ్య. లానవ్సకీ మూ ప 
విరోభంవుంద గాబట్టి మూ విధంగా, పగడీర్సుకందా 

మనుకునాల్నడు. కాస్ లాభం లేదు. . 

పాన ': అంతేనా ? 

ఇ! స కానీ పావషం కో శుశ్వ రావుకి తను న 
భకం పారదని తెలియేనదు. 

4 పాన : నమో బాణ జీగారూ ! ఆయన చాకు సమాగం 

వాటా యిసానన్నా ప. రమ్మన్నారు, 

చా భాః నష్టా లొస్తాయని అతనికి తెలుసు. అందులో సమా 

నంగా వాటా యిసొనన్నాడు శొబోలు ! అనందడా 
నికికూణా ఇపుడు మించిపోయింది. 

పాన : అదేవిటి బూ బొబీగారూ ! 

భా: అవును నాయనా ! కో కేశ! రావు గంట కిందట 

వాన :6 ఇప్పుడు నా సాతేం కాను గొభెజ్గారుంణ |! 

స నాజీ క రాభళ్యాం. 
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పాన : చెప్పండి బాబాజీగారూ. నాకు దిక్కే_విటో చెప్పు! 

బాబా: నాకాళ్ళు పట్టుకి న్నను మ్ షు కాళ్ళు 

పట్టుకో. అ చే దిక్కు 1- అప్పలన్వామి | | 

అప్ప: స | 

బాబా: కొంచెం మంచితీర్థం ఇయ్యి నాయనా 

అప్పు: చిత్త 0. 

న : (భయంగా బాచాజీగారూ ! 

చాబా: భయపడకు నాయనా! 

పాన : అదికాదు చాబాజీూరూ! అప్పలసా(మి వద్దు! 

బాబాజీగారు, నేను వేచే నీళ్ళు తీసుకొస్తా. అవి 
(తాగండి (వెళ్తాడు.) 

ఛో శానా పిచ్చితం డి ! ప సె లె నేం! అప్పలస్వామి, మంచి 

తీర్థం ఇయ్యి ! 

అప్పు: చిత్తం. (ఇసాడుఎ) | 

బాబా! రాధేశ్యాం! రాధేశ్యాం ! (తాగుతాడు). 

బాబా: మూ మ వ. కో శేశ్వ రావుతోపనుండి 
వని చెప్పు! 

అప్ప : చిత్తం! ! 

బాబాజీగారు వెళ్ళిపో తాడు 

అప్పలస్వామి గ్లాసు కడుగుతాడు 

పాన కాలు (పవేశిస్తాడు 

పాన :వర్తీ బాబా గా చేరీ! అప్పలన్య్వామిా = బూబాజ్లీగా 

రెక్క_శ 1 

ల్ 



ళో 

అప్పు: 

మానే 

అప్పు: 

పాన : 

మాన: 

అప్పు క 

పాన : 
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మంచినీళ్ళు తీసుకొచ్చా నే! 

న నేనిచ్చా-తాగి వెళ్ళారు. 

: ఆ మంచిసిళ్ళి చ్చా వా |! అ కూజాలో చే | 

ఇంకొక కూజా ఇక్య_డ లేదు. 

ఎంతే పనై౦ది! ఎంత పనైంది! నే నివ్వద్దన్నా 
నుగా |! 

ఏమిటా కంగారు ! 

నీకు తెలియ దపష్పలస్వామి ! నేను పావిస్టొల్లి, చేతు 
లారా భ“ాజీగార్ని చంచేశాను. అటువంటి మంచి 
వార్ని అన్యాయంగా చం వేశాను. ఇంక నా బతు 
కెందుకు 1 

కూజా తీసుకొని గడగడ తాగస్తాడు. 

(సోఫా లోపడి). అప్పలస్వామి ! బ్రంక సెను బతకను. 

ఏవిటి పానకాలు-ఏవిటిది ! 

అప్పలస్వామి= 1 నాకో మాటిసావా ! నావిహౌ%ం 

బిడ్డలకు దిక్కు లేదు. పాపం! వాళ్ళను ఓకంట కని 
ఇఎడుతూ ఉండు! 

* అసలు సంగ తేవిటి? 

: అయ్యగార్ని చంపేద్దామని ఆ కూజాలో విషం కలి 

పాను అయ్యగారు కాకుండా భా బాజ్గారు ఆ సీళ్ళు 

తాగారు, 
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అప్పు! 

సాన 

వివనూ !! 

* అవును అప్పలస్వామి ! పావీప్టైలో-విమంకలిపాను. 

: ఎప్పుడు | 

వ వొద్దునే _నివ్వింకా క కచేరీకి రాకముందు. నేను తవ్వ 

కొన్న గోతిలో నేనే పడ్డా! 

ః ఓరి పిచ్చివాడా ! భయపడకు | కచేరీకి రాగా స పాచి 
నీళ్లు పారబోసి కొ _త్తనీళ్ళు వెట్టా ! 

: (దిగ్గున లేచి) నిజంగా ! కత. చాబాజీగారు చచ్చి 

వ; ఆయనెందుకు ప తం చావకుండా బతికున్న 

నోశుశ్వ, రావుతో నూట్టాడటానికి వెళ్ళాడు, 

: అ! కోశుశ రావు యింకా బతికేఉన్నాడా 2 

క గం అ 





వ ల చ హక 



పా(తలు: 

రతుకభటుడు 

కు రాడు 

నా ప్రయ వాది 

గునూసా 

(పాసిక్య్యూట రు 

జడ 
బం|టోతు 

దానయ్య 

(శ్రీమంతుడు 

శాసనసభ్యుడు 

కారి ఆడు 

కా న్ర్రుజ్ఞడు 

కవి 



న 
రంగం స కాలానివో చెప్పేందుకు వీలులేనిదిగా అలంకిరించ 

బడింది. (పేక్షకులకు ఎదురుగా రంగం మధ్య ఆన్న తెౌసనం సింహో 

సనం మాదిరిగా వుంది. జానపద చి తొలలో మాదిరి దర్శారును 

స్ఫురింప చేస్తుంది. కాని సింహాసనానికి కుడి(ప్రక్క_ ఒక చిన్న 

చేబుల్టె కర సుత్తి తాళ్ళతక్కె_డ ఉన్నాయి. రంగస్ఫలానికి 

ఎడమవైపు ఒక వేదికవుంది. అది కోర్టు బోను అనుకోడానికి వీలు 

లేనట్టు కటకటాలు సగం విరిగిపోయాయి. ఆ వేదిక ముందు (కింద, 

బజారులో మనిసి తూకంకూచుకునే యంతం వుంది ఏడమ పక్క 

గోడనానుకొని ఒక "పెద్ద యినుప పంజరం వుంది. అంచులో. ఒక 

వ్యక్తి బంధింపబడ్రాడు . అతనికి కళ్ళకి గంతలు, చేతులకి చేడీలు, 

నోటికి తాళం వున్నాయి, రంగస్థలంమధ్య "ఒక బడి కుర్రాడు 
కోదండం: ( నేలాడుతూ వుంటాడు, సింహాసనం ముందు ేలమోద 

గుమాస్తాల డసు్క్యబల్ల) చిరిచాప వుంటాయి, వీటినుందు ఒక మేజాకి | 

శండుపక్క_లా, శెండు కుర్చీఖుంటాయి, పంజరం దగ్గర ఒక రథతీక 

భటుడు వుంటాడు. చార్మితేక చితాలలోేమాదిరి కవచం, అధునాతన 

అర కలలా యినుపబూట్లు, తలకి ఎ(రటోప్పి భుజాన గద్య తాళ్ళతో 

కట్టిన బుగ్గ మోసాలు, 

శర ఎత్తాక యీ ముగ్గుమూ తప్పు ఎవ్వరూ కనిపించరు. రతక 

భటుడు ఆవలించి రెండు మూడుసార్హు అటూ యిటూ పచాక్టు 

చేస్తాడు. నేదికదగ్గగకువచ్చి ఈూకం యంత్రంమోద నిలుచుంటాడు, 

రెండవ _వెప్పునుంచి జని సింహాసనం దగ్గరికి వస్తాడు. ముందు డేస్కు._ 

బల్లమిదవున్న బొతుకలం తీస్తాడు. దానిశో శాలిలో ఏదో (వాసీ 
మళ్ళా అక్కడే చెట్రాడు. పంజరం దగ్గరకొచ్చి లాఫలికి తొంగి 
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చూస్తాడు. మళ్ళీ బయలుదేరిన చోటశేవచ్చి నిలబడి గద భుజం మార్చి 

మొసం మెలినేసీ “హుషార్ ! పొరాహుహారో అని కేకవేసాడు, 

కోదండం తీయిబడిన కురవాడు “ఏయ్ నోర్ముయ్” అని అరుస్తాడు. 

రక్షకభటుడు కు రాడిదగ్గరక వస్తాడు. 

థీ 4 4 

రతుకభటుడు: ఏం అచ్చాయ్! శాధగావుందా? 

క రాడు: ఛప్ నోర్ముయ్! 

ర. భః ఒళ్ళు దగ్గర వెట్టుకుని మాట్లాడు. 

కః కళ్ళు నెత్తి త్రిమింద' కొచ్చాయ్!. 

వ్ పళ్లు రాలనగొడశతా. 

పీడా పోయి-కానీ! 

భః ఏయ్ నాలుగు తగలాలా వం! 

: నాదగ్గరకు Ce వ పుచ్చె . ఎగురుతుంది జూ! గళ త్ర 

భః చూస్తా. 

కాసే! 

ర 

య. 

రక్షకభటుడు దగ్గరకువస్తాడు - - కకాడు ఏమిచేసాడు ఆశే 

ధీమాతో. కురాడు నీమోచేయ లేదు. రక్షకభటుడు మరీదగ్గరకువచ్చి 

అరికాలులో గిలిగింతలు పెట్తాడు, “కిథ్లకిత్రకితకిత గిలిగింత” అని. 

కుర్రాడు కాళ్ళతో రక్షకభటుడి కడుపులో తంతౌడు. రతక 

భటుడు “అమ్మో అని వెనొలగుతాడు. 

ర. భః తల్ఫుండమొయ్యా! ఏం వూపుగా తన్నాద్. 

క్ర; ముంచే చెస్తు విన్నావా? 

ర. భః అ'గ్భాయో! నీకూ నాకూ ెబ్బలాట ఎందుకూ! 

ఇ్రక్కడవున్న చే యిద్దరం. వదోపిచ్చాపాటిీ మాట్లాడు 

కొందాం. నిన్ను దింపుశా (దింపుతోడు.) 



జేవునఎదుట 45 

కుః దింపు కాని, నాతో వమా మాట్లాడక్కన్తా. వాడితో 
మాట్లాడు. (పంజరంలో మనిషిని చూ "ఫ్ర తొడు) 

ర. భః: (వికటంగా నవ్వు తొడు) యీాడితోటా? యోాడి 

తోటా! (మళ్ళీ నవ్వుతాడు.) 

కః: వం, అతనుముట్టుకు వునిపి కాదూ?! 

ర. భ: యీడు మనిషేంటి ? 

కు : ఎందు క్కా_డూ?+! 

ర.భ : చేతికి బేడీలు, నోటికి తాళం, కళ్ళకి గంతలూ, 

ఇంకా యీడు మనిషేంటి? 

కు : చెవుల్లో దూది పెట్ట లేదుగ దా? మాట్లాడు! వింటాడు. 

ర. భః ఓరి కరసన్నానీ! మాటకిమాట బదులు చెప్ప 

'" నోడితో మాటాడి వం లాభం? 

* అసలు నువ్వెందుకు మాట్లాడాలి? 

ర మ : నువ్వు గాలెందుకు పీల్చాలి? 

: నువ్వు నాతో మాబ్లాడగూడదు తెలుసా? 

సమ శ్య్యూటి నాకు తెలుసులే. 

: అయితే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావ్ ¢ 

భః: ఎవరు చూళోొరు లేం 

; అసలు నువ్వెందుకు మాట్లాడాలీ అంటా! 

భః నేను న్ బాబుని 

: అబదం - నాకు తండి "లేడు. 

ఇభ: నాకు కొడుకూ లేడనుకో 

అ 

aA యల య 2 

రా 
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: మరి అయితే నువ్వు... 

ర. భః (పతీ చెడ్దాడికో కొడుకుండాలి; | పతీ చిన్నాడికో 

ర ల్ల చ 

& odo A 

చ 

es) నీకు చెబూ లేడు; నాక్ కొడుకూ లేడు, 

కాబట్టి నువ్వు నా కొడుకువి; నేను నీ వాబుని. 

* నీ. కొడుకు నవడానికి నాకు ఇష్టంలేదు. 

; యిలా కోదండం వేలాడ్డం సీ కిష్టనూ వంటి? 

* ఓ నాకివమే! 
ఉం 

భః అజేంటి? 

: భూమిమిద నించోడం కన్నా యిదే “బాగుంది. 

గాలిలో చక్కగా వూగొచ్చు, ఈదొచ్చు. 

ల కరం: 

; నాతొ మాట్లాజేనని తెలి స్తే నీకేమి శిత వేస్తారు? 

థి పోదండం తీస్తారు 

* అయితే నేను ఫిర్యాదు చేస్తాను. 

; ఆ ఆ ఆ...నీ పుణ్యముంటుంది చెప్పకు. 

: చెపా... చెపా.... అధీకాద్లు రానీ. 
వాం వాలి య 

; ఒదొదు నాబిబువు గదూ, 
B® 

: కోదండం తీస్తే ఎంత. ధుమూగా వుంటుందను 
కొన్నావ్ 

ర, భః: నాయ స్నాయనా! నాకు భయమే స్తుంది, 

"కు ఫి భ్ యముందుకూ!? 

ర. భః కాలికింద భూమి వేకపో తే భయమేయడూ? 
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బ్రో 

కొ 

ళల ౮64 భో 

Ad 

వ నాకో వెయ్య దేం వురి? 

భః నాకు తెలీదు. (మైకిల్ గంట వినబడుతుంది) 
కపరికే వస్తున్నారు. 

* రానీ. చెవాను; 

: చెప్పకు. 

* చెవాను. ; 

భః మహో జెదిరిస్తున్నాన్! చెప్పుకో నీ మాట ఎవరు 
నమ్ముతారు. (తాడు వైకి లాగుతాడు 

: నీమాశేనా నము శ్రర! 

* ఆ! వరి కృతయుగం, _కేతాయుగం, ద్వాపర 

యుగం, ... ఇప్పటివాడినా! నా సర్వీను నాలుగు 

యుగాలది. నామాట నవు శా మరీ. అయినా సొత్తు 

చేరీ? 

; అడుగో అతడు చెపాడు. 

పంజరంలో మనిషి చేడీలచేతో పంజరాన్ని వూపుతాడుం 

ఇ సాత్యుం చెప్తాడు, ఒప్పుక్ న్నాడు. జూ గత, 

న్యాయవాది (పనేశిస్తాడు 20 వ క తాబ్బపు దుస్తులు 

న్వాయణాల: ఒప్పుకున్నావూ! లత య | 

కు ; ఏమిటి. ఒప్పుకోడం ఏమిటి? 

న్యా ; నేరం చేసినట్టు ఒప్పుకోవూ! 

క * 'నే నొప్పుకోను. 

న్యా = ఒప్పుకో, నానూట వినూ, 
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ల : అ చేమిటి! మీరు నాతరస్థన 'వకీలుక యూ? 

: అయితే నన్ను ఒప్పకోమంటా శేం? & 

న్యా: అవును, ఒప్పుకో. నేరంచేశానని ముందు ఒప్పకుంశే 

ఆ తర్యాత నేను నువ్వు నేరం చేయలేదని. వాదిస్తా. 

క. : వమిటీ వింత పద్ధతి! 

న్యా : అంతే. ee సరం బ్లలాజేశాడో తెలి శే 

చేయలేదని వాదించవచ్చు. 

కు : కో దండం. మరు నాతరస్థన వాదించక్క-ర 

లేదు. 

న్యా: వీల్లేదు, భూమి పుట్టినప్పటినుంచీ (వతి నిషయానికి 

ఎడాపెడా వున్నాయ్. వాద (పతివాడనలు యీ 

కొర్టు రివాజు, నువ్వు, వద్దన్నా నేను వాదించి 

తీరాలి. దేవుడు నాకు తిండి కల్పిస్తున్నాడు కాబట్టి 
వాదించి తీరుతాను. 

గుమాస్తా (ప్రవేశిస్తాడు. నీరుకావి పంచె, ముతకఖద్దరు లాల్చీ, చారల 

కోటు కాళ్ళకిబూట్సు వీలకకి పువ్వు-రూపాయికాసంత కుంకం బొట్టు, 

గుమాసా: దాశరథీ ' కరుణాపయోనిధీ-నీ తస్సాదియ్యా! 

వముయి శే కేం, యింకో రోజుకూడా మా. ప్రాణాల 

మీదికి తెచ్చావ్. సశే సదయ యిలా తగల్గాడ్డాది. 

న్యా; ఏమిటి? గుమాస్తాగారూ . బేవుణ్ణి తిడుతున్నా ము! 
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గ్గు 

మక | 

ర.భ: 

; తిడతానా, తిటి నూవెడతానా. లోకంలో మంఛి 

వుద్యోగాలన్నీ అందరికీ పంచి ట్ యా గుమాస్తా 

గిరీ నాకరటగడతాడా! పీక్లోం చేశే స పంవ్రుందీ? 

జాగర్త తండోయ్. మో తిట్లన్నీ. స్వర్ణంలా! | వినబడి తే 

(ప్రమాదం, 

* సింగినాదం - ఏమిటా పమాదం ? నుహో తీనే చ 

పాణాలు తీసేసారు. చేనుకో శేదీ అచే, జన కోరు 
తున్నాను గాబట్టి అది యల. యా వుద్యోగం 

తీశేస్తాడూ, ! 'మరీ మంచిదే. ఈ రెండిటికన్నా 
వాడి మొహం వా జేమిచేసాడు. 

వంటండోంప్, మాటలు [మమా క ఒదులుతు 

న్నారు. మోరుకాబట్టి వూరుకొన్నా మరోడు టేన్చణ్ణి 
తిడితే ఎంటే బీడీలు వ సేస్తా ఏటనుకొన్నారో. 

: వడిశాన్ర పోవోయ్. మన తిట్లువిని నన్ను పుట్టించిన 
జెజెమ్మే వ ఏమా చేయ లేదు. బ్రహ నుప చేసేచేమిటీ 

మట్టగడ్డలు. 

: పంచేస్తానో చేతికి బీడీలు పడ్డాక "తెలుసోది, | 

* జేడీలు చేస్తావూ ? న న... న 

వెయ్యి. 

్ట్ ఇదిగో. శా' బళ్ళు. న న దించండి, 

é ఏమిటా కు రసన్నాసి, నీ వడుపేమిటీ 1. 

* బాధగా నుంది. కిందకి దించండి... 

: యోాచ్లేదు, 



లో 
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: మరి యిండాక దించానే ? 

పచలిలీ్ఖు! పప! రజాక్ నిన్ను కిందికి 

దించాతథూ | క 

; అవును దించాడు. 

న ఖ రాఖండీగా, ఖచ్చితంగా శ్యూటీ'చే జే పోలీసువాకో 

హద్దుమి="మూ 1 భావ్రంది. మా బావుంది. (రతక 
భటుడితో నాయనా ! ఆ గద పాశేసి టోపీ ఆ 
"దేవుడి శే వెట్టి శలవు పుచ్చుకో. కటిక పాపాణం 
లాగుండ వలసిన నీ గుండె కరగడం 'మొదలెడిబటే 
యో డేన్రడిగారి రాజ్యం అశ్చేకాలంన్రండదు. 

(పాసిక్యూటరు (పవేశిస్తాడు,. ఇరవయ్యో శ శాబ్దవు దుస్తులు, 

_ప్రాసిక్యూటరు: వమిటి మాంనగారూ! దేన్చళ్లైదీవిస్తున్నారు. 
గు 

ర,భ: 

: వమి శేమిటి... ఏమైనా నేరం గాని చేశాడా? (వొ 

[పా 

“ఆ! ఏమోవేదు నాయనా ! మన పోలీసు నచెంకట 

చాచ్బాబు మూ కొర్ర దండం. 

చెప్పండి. చెప్పండి. పోలీసు వాడ్ని పాసిక్యూటు 

వేసి చాలా కాలమయింది. 

; అబ్బే ! వం లేదు. ఈ క్టరనాగమ్మనీ ... కిందికి 

దించాడట. 

: ౪! స్వామ్మివోహం. సకన్ ఆరువేల నాలుగు 

నందల యా రెండు, త్యూటీలో ఇోలీసువాడు 
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ముద్రాయిమాద కరుణ చూపెట్టడం కల్పబుల్ హోమి 

హైజ్ కన్న హెచ్చు నేరం. 
(న్యాయావాదితో) ఏం భాయీ సాహెబ్ 1... 

అంలేనా!... ఆంలేనా! వం మాట్లాడరూ. 

ఏ ఆ, ఏమం౦టారూ ? 

_ పోలీసు వాడు ముడ్జాయిమోద రరుణ చూపెట్టడం 

నేరం కదా? 

: అబ్బే... 

పక్షపాతం మానేసి చెప్పండి. వమిటి మళ్లా ఆలో 

చిస్తున్నారు? ఆ బోధపడ్డది. ..ఈ నేరం విచారణ 

కొస్తే ఎలాగ సమర్షించి, ముద్దాయి తరఫున. వాదిం 

బాలో ఆలోచిస్తున్నారు. అంతేగదూ | 

* కొంపదీసి పోలీసువాడి\ గూడా బోను ఎకి_సారా ద ‘iD 
ఏమిటి ? 

2 ఎక్కిస్తానా ఎక్కించి. చూవెడానా. న్యాయం 

న్యాయమే, నరం నేవమే. 

: అయితే యీ గుమాసాగార్నికూడా ఎక్కించండి. 

ఈయనగారి నోటికి మరీ వాద్దులేకుండా పోతూంది. 
చేన్రడిగార్ని ఒకశే తిట్టడం, 

: ఇదుగో వెంక టస్వామి* ! ! యా కుళ్ళుమోత్త నమే 

వద్దంటా,. సీమింద "శకేసువస్తున్నదని వడుపు గాని, 

నా మోద పెట్టలేదని ఏడు వెందుకూ ? 



ర్టే 

(పౌ: 

(వౌ 

Ey 
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అవసర మొ' స్తే. 'గుమాసాగారిమిద కూడా ్రీస్సు 
అ 

జడతా. ఏమండీ గుమాస్తాగారూ ? వెంకటస్వామి 

. తశేసులో మూరు సాక్ష్యుమివా ఠం, చెప్పండి. రాసు 

కుంటా. మోరు, పోలీసు వెంకటసాొంమి, ముద్దాయి 

తరత రాల విద్యా రిని కోదండం “వేలాడుతుండగా 

. కిందికి దింపడం, చూశాగు గదూ | 

చేను చూడ లేదు, 

: మొహమాట పడకండి. చెప్పండి. 

; మొరో చేను చూడ లేదంశే.. 

: ఇదుగో, మర్యాదగా చె చెప్పారు, లేకపోతే... 

సాత్భుం యివ్యడంలో సర్కారు నారితో సహాయ 

నిరాకరణ _ శేస్తూవున్న౦దుకు మి మోద శేసు 
చెడకా, 

* నేను చూడలేదు. ఈ క్మురాడు చెప్పగా విన్నాను. 
ఆ నూట 'కావల్పివస్పే రానుకోండి. అలా సాత్యుం 

: (ఆలోచించి) మిరు వి డణ్గ్యు రెండు అవుతారు, 
వెంకటన్వామా, యీ అబ్బాయిని దించు. ఇతనిని 

సీ మూద వి డబ్హ యు ఒకటిగా నేను చేసుకోంటా. 

మరి యిప్పుడు ' మూరు దింపిస్తున్నారు. ఇదె నేరం 

కాదా ఏం? 

:. ఇది నేరంకాదు. ఒక ఆసామి నేరస్థుడని రుజువు 

ఇజెయ్యడరిలొ 'సర్కా-రువారికి' తోడ్నడుచున్నా డుం 

దించు, 
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ర.భ : దిగరావాబూ, దిగు,” 

గు ౫ దిగు! దిగు! నాగన్న దివ్వసుందరనాగ ! నీచే 
* 

WE 

జ 
పా 
జ ‘+ 

x! 

— ల 
> 
చవ =: 

రీ న 

“చిం అబ్బా య్, నిన్ను పోలీసు వెంకటసామి దింపాడా. 
* దింపాడు. 
ఎందుకు దింపామా? 

“మూరు దింపమున్నారు గాబట్టి, 

ఏ ఇప్పుడు “గాదు, ముకతేసార 

ఏ నీ! అప్పుడా! అప్పుడునాతో బాతాఖానీకొడుతూ .. 
నజ 

ఇ . 
క ఉ 

శో 

ఛ్ లి 

జ్ ళ్ x 

'ఖానీ, సెకన్ ' పదివందల అర్నవె నొలుగు. ఇంకో 

ఏమిటీ? బాతాఖానీ కపాడానా? ముద్దాయితో బాతా 

నరరః ow 

:.చణబ్బాం పో 

హస. A= ses కొడుతూ. 

_ నేను తన కొడుకునట. poner బాబట,. అందుకు... 

పో వమిటీ.* వమిటీ * చేఘస్తుకయిన సొంత కొడుకుమోద 

గ్గు 

_ 

..నేరస్లుడని తెలుసుండీ క దాశీణాషలు నూచె 

ట్రాడా 1 7 సెకన్ అయినువేల ఎనిమిది వందలము "ఫె EN 

రెండు. "ఇంకో నేరం. 

ఈ యేడు సంకుర మయ్య పోలీసువాళ్ళమిే ష వడు 

స్తున్నాడు. 

: ఆగండి ప్రాసిక్యూటర్ గారూ ఆగండి. పోలీసు వెంకట 

"సామి చేరం చెయ్య లేదు. ఇయ్య లేదని నేను రుజున్ర 

చేస్తాను. 
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* చేసేచీదో నేను కేసు పెట్టాక వెయ్యండి. 

అసలు శే సేలేంచే ఇట్టడ మెందుకూ! పోలీసు వెంకట 

సామి నేరం చెయ్య లేదు సరిగదా; వై వెచ్చు 

సర్కారు శే, దేవుడి కే సేవవేశాడు. కోదండం వేలాడు 

తూన్న క్నురాణ్న్ని కిందికి దింపాడూ అంకు పోలీసు 
వాళ్ళకుకూడా గుండె, దయా దావ్నీణ్యం వుంద్ అని 

రుజువు చెయ్యడానికి. ఇక స్వంత కొడుకుని కరుణించ 
. డంలో ఒక మహాసత్యాన్ని అతడు పునరు ద్ధాటిం 

వాడు. ఢిల్లీకి రాజైనా తల్లికి కొడుశే - లక 
సామెతకి పుంభావంగా ఇతడు ఉపమానం; సర్కా-రు 

వాళ్ళు రాతసులనుకాకుండా మనుష్యుల నే పోలీసు 

వాళ్ళుగా నియమిస్తున్నారనీ,  బేవుడు పోలీసు 

వాళ లోగూడా దయా దావీణ్యాలు, ముఖ్యంగా 

పః తవాత్సల్యం' వెట్టాడనీ ఇతడు తేన చర్యలవల్ల 

లోకానికి చాటాడు. ఇతడు చేసిన ఈ _పశరిసనీయ 

మైన సేవకి కనీసం నాలు ఎదు వెడల్సు "యివ్వాలి. 

“వెనుక లిళ్ళ బం టోతుతో కీ (పవేశిసాడు. 

* హీయర్ హియర్ i 

అంతా: యువర్ ఆనర్ 

ane 
"ఛాలా బావుంది. సర్కారు భీ అట్యులని పాలా 

చర్యగా వా మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నా. 

న్యా : భన్యోస్యి ! 
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(పా 

ర్న్ 

“ఏ; యువర్ అనర్ ! క్షమించాలని. పోలిసు వెంటస్య్వామి 

చాల ఘోరమైన నేరం చేశాడు. అవకావశ మిస్తే 

రుజువు చేస్తా! 

: నాన్సెన్స్ ! సీజర్స్ దె ఫీజ్ ఎబొా సస్సిషన్ నీజరు. 

=. వెళ్ళాం. నేరంచెయ్యదు. పోలీసువాడు వేరం చేశా 
డన్న వాళ్ళే నేరం చేసినట్టులెక్క-. శుక్కేర్ ! 

:. యువర్” ఆనర్! సాత్యం దాఖలు చేసుకుంటా. 

; శే్ డిస్మిన్స్ ! 

: శేసు నే నింకా విప్పంచే. 

* కోరుని నిందిస్తున్నారు. జా; గ త్ర! 
లి అమ ఆ ఆలి 

_ విభేయుణ్ని ! శమించాలి, 

* అయిందా అయంగారి పని, 

: (ఈపాటికి సింహాసనం చేరుకుంటాడు. కూర్చొన్సి 
గుమాస్తా ! శేస్తులు తియ్యి. ఒకొ-క్క-టీ పిలు 

: ఒక్క-తుణం యువర్ ఆనర్, ఈ గుమాస్తామోద 

కూడా ఒక నేరం ఆరోవిస్తున్నా. 

* వమిటీ ! 

: చి తం. ఈయన డె వదూవణ చేస్తున్నాడు, 
అఖాలాట్! రా ల » 

: ఓ. అదా 1 అది నేరంకింద లెక్క-కాదు, 

: లేదు యువర్ ఆనర్! సెక్షన్ ఒకటి న్లాజు ఒకటి _ 

శిమూస్టృతిలో' మొదటి నేరం ఇది. 

* నో. రూలు ఎనిమిదివందల అరవై నాలుగు [ప్రకారం 

గుమాస్తాకి "పెరి డెట్: యివ్యడం అయింది, 



లర 

[వౌ 

భక్టి?్ 

బేవు ని పోదూటి్ 

* కాని యువర్ అనర్శా -.నోటికొచి ఏనట్టూ-ెడతిడ్డు 
తున్నాడు. 

: వాక్స్యాతం త్యం! వాకా తం; త్యం! దేవుడి 

ge 

రాజ్యంలో వాక్సాతం( త్యం అందరిక్లీ. వుంది. 

; గొని, యిటీవల వా అది రద్దయింది - యువర్ 

ఆనర్, 

వ పక షతీక వాళ్ళకితప్ప: ' తకన వాళ్ళకు 

వ. త్యం; ఫ్రుంది, 

; అంనరికీ యిప్ట మొ మొచ్చినట్ల Tv మాట్లాడ నికీ, 'పెగిట్లు 

యిస్తే (పమాదం, శాంతి ee (వకాఠం, 

; కేన్ డిస్నిస్ట్ ! 
డె 

చితం. 

గుమాస్తా! "శీసు వీలవండి-మొదటి కేసు-. 

న; (బం _టోకుతో, తరతరాల విద్యార్థి + 

; (ముందుకొచ్చి ఆ గట్టిగా కకత విదా, రి గారూ! 

తరతరాల విద్యార్శిగారూ!' తరతరాల విద్యార్థి గారూ! 

ధ్! (విజెన్సార్ ! . 

' (విద్యార్థి ని జబోనెక్కిస్తూూ ఎక్కు! 

: (దగ్గరకువచి ప్ర చెప్పు. కున ఎదుట వై రూ 
వగ రా., 

: దేముని ఎదుట .వగ రా-వ్లై రః 

? ,(సినివూ డై రెక్ల రులాగ కర్ 
యా “ల 

ఆందథూ ఎలాగున్న నాళ్ళు ఆలాశ్లే వృండిపోతార్లు' 



జేవుని ఎదూటి (క 

జ స్టార్ శీ స్! నిశ్శబ్దం. “రంకు యాలలు, ఏనిపిసాయి*' 

జ : హ్ పరలోకమందున్న జగత తాం - 

అందరూ: (కు_రాడు మినహా పే!: ౫ పరలోకముందున్న 
జగత్పితా]!. et WLS 

జ : నీ సంతానకుయిన. మేము. LE TEE అ 

అం : నీ సంకానమయిన మేము 

జ: స్ సీరుమిదుగో యిక్కో_డ 

అం; సీ జీరుమిాదుగా యిక డ్ 

జ: సీవు చేయవలసిన ' సాయ యవచారణ్ 
అం 4"నీవ్ర చేయవలసిన న్యాయవిచారణ 
జ' : సీ అనుముతిమాద---నీతరఫున 
అం :.నీ అనుమతిమోద_.నీ తరపున ప 

జ : నిప్కో_-మకర్ళగో చేస్తున్నాం. " Fy న 

అం: ; 'నిష్కామకర ఉత్. చేస్తున్నాం. జ ష్ 

జ న అయినా - ని సంతానవుయిన మాకు" 

అం ;:"అయినా -'సీ సంతొనమయిన మాకు" | | 

క శ హః అన్యాయవిచారణ 1 అనే వర. 

అర : ఈ న్యాయవిచారణ అనే కారంలో ఇ 
జ "మన కం టాక (వకారం, 

అం! మన. కంట్రాష్ట (వకారర్న. 

జ : ధనకనకవస్తు వాహనాదులు యిచ్చి, 

అం. : ధనక్షనకవస్తు వాహనాదులు యిచ్చి, 

. = 4 వ జ్య 
జ : అన విరలాలూ అట వాలు గురించే. సత్తువా 



ర్రి జీవుని ఎదుట 

అథి ': అన్యాయాలూ - అబద్ధాలూ గుర్తించే సత్తువా 

జి : ఇవ్వగోరుతున్నాం 

అరి: 'ఇవ్వగోరుతున్నాం. 

జ : ఇంతే సంగతులు - చిత్తగించవలెను. 

అం : ఇంలే సంగతులు - చతర లెను, 

జ :కలం తాజా, నీవు నీ ముప్ఫయి మూడుకోట్ల గుమా 

స్తాలద్యారా ఎప్పటికప్పుడు యీ లోకంలో జరి శో 

విషయాలు 'సెలివిజన్ 'మొద్శలెన యం (తాల 'సొాక్ష 

ర్యాలవల్ల తెలుసుకొంటున్నాను. మేము నీ యెదుట 

చేసే యీ న్యాయవిచారణలో వమైనా లోపాలురకే 

వెంటనే ఆకాశవాణి ద్యారా మాకు ఇన్ స్ట్ర కశ 

పంపవలసింది. ఈ హోమో యిస్తాన౦ళు మేము 

నిష్పూూచీగా పనిచేయగలం కాబట్టి యా రోజు విచా 

ర మొదలు పెట్టమని మాకు అ యివ్వవనలసింది. 

గు : ఒక చిన్న మనవి. పరలోకమందున్న ఓ చేముడిగారి 
గుమాస్తా ! నేను, పడుతున్నపాట్లు నువ్వు a 
చూస్తూవూరుకోవడం ఏం బాగులేదు, బాంచాఫీసు 
లోని గుమవూప్తాల పాట్లు హాడ్డాఫీసులోని బం; టోతుకి 
కూడా వినోదం అన్న సంగతీ నాకు ల పాలి 

దయచేసి ఈ కోర్టుతీర్పులు sess nee తాలు 

నా మొఘానక్ "ట్లు. 

జ :ఓ పరలోకమందున్న జగత్సితా! సీ ఆర్డరుకోసం 

వేచి వున్నాం 



జేవుని ఎడుతీ క్రీ 

నిశ్శబ్దం, అందరూ తలలు పెకెత్తి నిరీక్షినూవుంటారు ఆకాశ 

వాణి అధికారయు కంగా “మ్మొవలెట్టండి” అని గగ్జిస్తుంది 

జ : థాంక్సు మిస్టర్ -దేముడూ జిందా బొట్! 

అం : మిష్టర్ ేముతూ జిందాబాద్ .(మూఢుసార్లు 

కు : మిష్టర్ దేముడూ నమురదాబొద్ 1 

నిశ్శబ్దం 

జ : మొదలెట్టండి. (ఆకాశవాణిని ఇమిశుట్ చేసాడు) 
ల వు కూ. 

గుమాస్తా బోనులోవున్న కరవాణ్ని (పమాణం చేయిస్తాడు. 

గు : చేముని ఎదుట. 

కు :నేను చెప్పను. 

గు : చప్పు-చెప్పితీరాలిరా, ' కు! రకుంకా, | 

కు : నేను చెప్పను-నాకు, నమ శ్ ౦ నేదు. 

గు : వడిశావ్ ! చెప్పు: మా కందరికీ నమ్మకం తగలజే 

క : అయితే చెప్పాననుకో. 

జ : (స్థాస్వాచీ నొక్కి). సశే అనుకొన్నాం. మొద 

. అట్లండి, 
లు 

(పొ: సీ శేశేమిటి 1 

న. | ‘ నాకు శేలీదు. 

“పా : చూశారా యువర్ ఆనర్. తరతరాల విద్యార్థి అంటే 

ముందుకొచ్చి నవాడు ఇప్పుడు తన _._.పేశేమిటో తనకు 

కొలీదని అబద్ధం ఉపుతున్నాడు. 



శ్రీ జనని వీణుటీ 

జ + అదంతా నాకు తెలీదు. అతడివేత- నిజం శాప్పించే 

పూచీమోది. జేరం రుజువుచేషన్తే కిక ణేను వేస్తా, 

పొ * అయితే సరి. (కోపంగా ష్ —. 

కు చేను "చెప్పను. నన 

(పా: న. 'హెస్పనూ! ఎలా ఇెప్పవో చూస్తా. 

(జల్ల మోద జై బ_త్తంతీసి) మ పటు. 

షం. : SE అన్యాయం. ఐ అబ్ జె యువర్ ఆనర్ 

"-సర్యాధికా రాలువ్రున్న కోస నారు శిక్ష begs 

గాని ఈ పాసిక్యూటరు ము కోరు మతంలో 
కురాణ్నె దండించడం అల్జా వైరు. ' 

జ అబ్జక్షన్ ఓవరూల్లు. విద్యా న్ధిని దండించే అధికారం 

సో టీచరుకి, ఇంట్లో తం జెకీ వున్నది, కానివ్వండి. 

(సౌ: (కోరాడిత్నో) ప పో “చెయ్యి పట్టు. 
Fe . | , ee కు 1 నేను. పట్టను పోనీ బాబుతో చెప్పుతో. 
వ్ Ee | న కొడతాడు 

కు : ఓరి ని ముండా ముతా నాకై కొట్టకు. 

చ న్ (శాక్ - వాచ్ న కోక కెమప్. లాభం లేదు, 

నాలుగు వాక్యాలలో “సరం మట: _పొసిక్యూమన్ 

వారు చెప్పి, వాదం డాఖలు చేసు కోవాలి, 

(పొల చి త్తం! ఈ తరతరాల వడా ' అచేవాడు 'ఇవ్పీన 

దంల మేను 'చప్పికట్టు ' నేర్చుకోవడం'లేదు. రాజకీయా 
లతో సంబంధం ' జఉటుకొని చెడిపోతున్నాడు. పెట్టిన 

వరవళ్ళు 'విట్టినట్టూ దొద్దటంఖేదు: కక సమాజిక 



జీవుని ఎదుట él 

న్య 

ధర్మాలనే వాడండి అని ఓరనడిపెశే *వాడంో 
హి 

. ముచ్తాయి యా క ఎలాగా న 

మత తేలుసు. వాడు అబన్జాలకోరని కూడా 

"తెలుసు, అంచేత (పశ్నించటం మాని వేస్తున్నాం. 

; యునర్ ఆనర్. ముద్దాయి నేరం చయ లేదనీ నేను 

వాదిసా. ఆదిలో మనిప్కి చదువురానప్పుడు నిన్న 

చేర్చుకొన్న విషయం చేడు మారిపోతూ వ్రండేది. 
నిన్నటి పాపం ఇవాళ పుణ్యం; నిన్నటి మంచినాడు 

యివాళ చెడ్తవాడు. కాబటి నిన్నటి ఒరవడి 
Cs ౬ 

యినా ,., 

: మ్. 

: యువర్ ఆనర్. శేసు సాంతం వాదించ నివ్వండి. 

: శెంలేదు. నాకు యిదొక్క-కే శేసు అనుకొన్నా రా? 
మ్ (వతివాదన చాఖలు వేసుకోండి. .- తీర్పు 

పప్పాలి. 

: ఇదిగో నా వాదన (ఒక కాగితాల బొత్సి యిస్తాడు) 

: ఇదిగో .నా _వతినాదన (ఇంకొక కాగితాల బొ 

యిసాడ్యు 
జాలీ 

గుమాస్తా వాటిని తీసుకొని జడ్తీక యిస్తాడు. వాటిని . 

కన (ప్రక్కన వున్న [(తౌాసులేే వేసి తూస్తాడు. 

5 తే - “వ : వాదన బరువుగావుంది గాబట్టి ముద్దాయి నేరం చేళా 

డని తేలింధి; (లేచినుంచుని పడుకొండలవాడి ఫోజు 



ఠం 

Me 

క్ర 

జీవునీ ఎదుట 

త్ తేరకఈాల వద్యాగ్థి పాపీయని నేను (వకటిస్తు 

న్నాను, 

: (చూ పుడు వేలితో ఇయ్య దూసి మూడుసార్షు చూసి 

' *“పావీ” అని కు! _రాణ్నే నిందిస్తారు 

': వేరస్తుడు ఎన్ని పౌ న్లు పాపం వేశాడో చూడండి! 

గుమాస్తా వెళ్ళి క రాల్లి తూకం యం[తంమిద తూసాడు, 

తళ 

నూటయిర నై సొన్లు మహ్మో వభో! 

: నేరస్థుడు 120 సాన్లు పాపం చేళాడుకాబట్టి నూట 

యిరవై జక్భులదాకా-ఈ సమాజం గోడలకి గోడ 
కరీ వెయ్యాలని నేను శివే విధిస్తున్నాను. 
చేను గోడకరీ ఏ. వెయ్యను. 

* ధిక్కా-రమును సెతునా! 

క్ష : '(బిక్కయమొగం వేసి సి కావలిస్తే ఫోదండంతీయించండి. 
గోడకురీ మట్టుకు వేయించొద్దు. 

ఫస్ కిష్ట మొచ్చిన శిక్ష వేస్తాశం రమ ఎనీ! అనుభవించు. 
ఈ లోపున గుమాస్తా బాతు కలం తీసి సికొచ్చి. 

విద్యార్థి నుదుట శిక్షరాయడం మంనలిడు కాడా 

(ఏడుస్తూ మో యిష్టం. మః యిష్ట మొచ్చిన మే 
చిక్షయినా వెయ్యండి. గోడకుర్చీ మట్టుకు వద్దు. ఈ 
సమాజం గోడలు చాలా పాతేవి, చ చన్చుడు శ 

యుచద్దాల చానలకీ, సంస్కరణల గాలి: దుమారానికీ 
రా 
'దెబ్బతిన్నాయి., ఇవి నేడో శేపో పడిపోతాయి. ఈ 
గోడలకు నోడకుర్చీ-. నేను వెయ్యను. ఈ గోడలు 
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నామాద పడతాయి, నాకు తెలుసు, అవి నామోద 

పడి నేను చచ్చిపోతే మోకు సంతోవం - నేను గోడ 
కుర్చీ వెయ్యను. ఇవి గోడలుకూడా కావు-జ కగన్న్నా 

టక రంగంలోని సై శుక బ్రేనులు. పీటికి డాపూ, 

దన్నూ లేవు. తంతే పడిపోతాయి, వీటిని అనుకొని 
_సోడకుర్చీ ఎలా వేయనుంటారు + 

పా: ఈ బుద్ధి, ఒరవళ్ళు తప్పు దిద్దుతున్న ప్పుడు లేచం 
మరి! 

క కాడు మాట్టాడుకున్న ప్పుకు, గుమాస్తా లలాట 

లిఖనం వూ క్రిచేసీ, జడ్జీదగ్గకీ శీసుకువెకశాగు. జడ్జీ 

క రపాడికి శఠగోపం క శాడు. క రవాడు 

ఏడుస్తూ వచ్చి శోడకుర్చీ జేసాడు. 

జ -: చెండో శేసు. 

గు : దరి డాల చానయ్యగారు, ' 

బం : దర్శిదాల దానయ్యగారూ- (అని మూడుసార్లు. కేక 
| వేస్తాడు: Sa ఇంత సేపూ కూర్చొన్న 

ఒకవ్య క్వి వజ జి. ఎక్క్మి-తోడు. తిన్నగా వెళ్ళి 2 ప 

NT yy 

గు - (వన్తాడుం), 

జానయ్య: "జీవుని ఎదుట -వనాణం చేసి అంతా నిజం 

వెపాను. అబదం చెప్పును, 
వాటే ద 

గు : ఈయన పాత దొంగే-సరి 1 

పా : వమండీ గానయ్యగారూ ! మో .సేశేమిటండ్లీ | 



న్యా శాఖ 

దేవుని ఎదుట 

* ఏదో తమలాంటి పెద్దలు - అభిమానంతో దది, దాల 
ఇ మూ 

దానయ్య అని వీలుసారు. 

: మతం డి శేరు 1? 

స మీ సెలవియ్యండి. చేను కాదంటానా ¢ 
గ 

; సరి. మూజచెివరో నూకు తెలుసు మేసువరిమో 

మాకూ తెలుసు. ఈ లాంఛనాలు ఎందుకు |! 

; అవును, ఎందుకూ | 

; మారు మొన్న తింటున్న అన్న ౦లో కొంత ఎవనో 

వు ఫీ వాడికి దానంచేశారా 

* చేశళొనునాబూ ! బుద్దెగడ్లితిని, కనాను? 
4 9 

; యువర్ ఆనర్, ముద్దాయి నేరం ఒప్పుకొంటున్నాడు. 

: యువర్ ఆనర్. ప్రాసిక్యూషన్ వారు శరం యేమిటో 

బుజువ్ఫు చేయలేదు, 
* 

* డిఫిన్నునారు యింత 'లాి తెలియని దడ్దమ్మలని 

నాకు తెలియదు. తెలిస్తే మళ్ళీ అంతా యేకరువు 
చెస్రేవాణ్ని. సెక్టన్- వెయ్యిన్న్ త'మ్మున్న్నూట ఆరు 

వదల పదకొండు _పకారం చేముడు సృష్టించిన ఈ 
(ప్రపంచంలో పిడికెడు అన్నానికికూడా కొరత 

వుందని బుజున్రు చెయ్యడం మహాపాపం, ' ముద్దాయి 
ఒక పిడికెడు అన్నదానం చేసి యూ నేరం చేశాడు; 

యువర్ ఆనర్, ముద్దాయి చాలా ఉ_్తముడ్కు బవ 

రికీ ఏ అపకారం చేసి వుండలేదు. ఆఖరికి ఎన్నడూ 

ఒక ఈగని కూడా చంపలేదు, 
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ల 

2: ఈగని చంవకపోవడం కూడా శేరమే. ఇతడు వ 

ఈగ నై తే చంపలేదోో ఆ ఈగ లే అంటువ్యాధుల్ని 

న్యాపింప చేస్తున్నాయి, అది వేశే ఒక శిసుగా చేను 

అరోవ్లీసాను, 

* యువర్ ఆనర్ | పాసిక్యూవన్ వామ ... 

క చాన్బాబుః షోూకా మో పెద్దలకు Gees దం౦ం.ణా 

వోదించకండి, వక్కడ ఆ అంజు తప్పు, న 

అంకే తప్పు, *నాశాయణా అంకు బూతునూట- 

వాదించి ఏం లాభం? పడి వూరుకోవడమే. మిరు 

' వచేనా వాద శ్తే అందులొ రం| భా న్వేవణ చేసి 

కొత్త నేరాలు' "పుట్ట రు. మరేం వాదించవద్దు, 

చాబూ-(పాసికూ జ కొగార్వ్యూ మూరు చెప్పిన శరా 

లన్నీ నేను చేసినళ్లులెక్క-. ఈ విచారణ తతంగం 

ఎందుకూ! . రోజూ 2 ఒక సారివచ్చి, యిన్ జక్స్ న్ పుచ్చు 

కొన్నట్లు నెత్తిషూంద శీత రాయించుకు వాతా, మరి 

కానివ్వండి దయచేసి, 

- దట్స్గుడ్ ; ఎన్ని పొన్ను “రం చేశాడో చూడండి. 

: కిందటిసారి నూట రెండు పొన్న నేరం చేశాను, ముళ్ల) 

తూచారీ అంచి చూడండి. 

; తూచాలి. ఏమో! ఈలోపున హెచ్చు అవ 

గూడదూ ! 

* ఏడి _ౌద్ధం యా తింటున్న తిండికి ఇలవ డం 

కూడానా! వదీ చానయ్యా ఎక్కు? . (చూసి) 
చచ్చాం ఫో, నూటబఒక్క- హౌన్లే. 
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ణి 

అరి 

ణ్ 

బల 

జి : 

(శ్రమం: 

జ : (కుర్చీ చూపి విశమించండి, మోకు (శమ యిస్తు 
వ. "కాసి. క్ డ్యూటీ చ్య్యూటీ యే! 

శ్రమం న 

జ... 

జీవుని ఎదుట 

; బహుశా యం; తం. పాడయించేమో, ఎందుకేనా 
- మంచిది, పాత అక్కనే థిక్ష "వేయించండి. 

ses వక్ష ఒక్క-. జన్నలో నై నా తగ్గి తే తగి నన్లే, 

: నేరస్తుడు పాపి. అందుకుగాను నూటరెండు జక్టలు 

గర్భ దర్శి దర శిశు: వేస్తున్నా. 

= (మళ్ళీ నిందిస్తారు. “పాపి అని. మూడుసొస్లు 
అంటాకుఎఏ 

న దానయ్యా, తరువాత రా శిక్ష రాస్తా, 
* పోన్లే బాబూ! ఇవాళదీ శేపటిదీ చేపే రాద్దువుగాని. 

(పోతాడు 

': తరువాత శేసు. 

: అన్న దానాల ఆగర్భ (శ్రీమంతుడుగారు. 

? (ఖ్రల్బటోతు మూడుసార్లు కేక వేస్తాడు) 

ఆడియన్సులోేనుంచి మరొకడు వసాడు, 

జడీ గళా దిగి (పక్యుక్ణానం చేస్తాడు. 
జ ద ధి ఆః 

రండి ...రండి, దయచేయండి ... దయచేయండి, 

(మందప సం (వసాది స్తాడు) 

ons సనం .ఎకి ఇంట్లో అంతా కులాసాగా 

hs మేరి, 
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జె 

(శ్రీమ9: 
జ 

(శీమం: 

జ 

(శీమం: 

జె 

(నీమం: 

జ్ర 

(శీమం: 

# 

శా mo ఇ. న న్ VA * మో పెపామ్మ్శూయికి పురుడొచ్చిందా! 

మేం, 

: వం పిల? 
లా) 

ముగపిన్నో డు, 

“మో చేరే వడతారా! 

మ లేం. 

శ బారసాల ఎప్పుడు ! 

రేపు, 

* అహా - ఏదీ - | పాసిక్యూటర్ గారూ కానివ్వండి. 
9 

(ముద్దాయితో) మశేమనుకోకండి.--. లాంఛనం 
లాంఛనమే, 

మేం. 

: ముదాయిగారు సెకన్ వెయ్యిన్నీ తొొన్మున్నూట 

. ఆరువందల పదకొండు [(పకారం, . నేరంచేశారు, 

“దేవుడు సృస్టించిన య్లా (ప్రపంచంలో వీడి కెడు 

అన్నానికి కొరతవ్రుందని" అర్థం వచ్చేటట్టు వీదలకి 

న్యా :.యవర్ ఆనర్ అసలు ఇందులో శేసేలేదు. ముద్దాయి 

గారు' ఒక, ఫీడికెడు అన్నంకన్నా వక్కో-వే దానం 
చారు. “దేముడు ' సృష్టించిన “యా విపంచంల్లో 

కడుపునిండా అన్నానికి కొరత ఛుందని' అందరికీ 
తెలుసు. ఒక పిడికెడు అన్నం దానంచే_శ్లే చెయ్యి 

తమన యళ వందల పదకొండు .|పశారం 
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వి 

శ్రీజ జఎజటనచు*. ముదాయిగాను ఒక విడి కెడుక న్నా న 
ఎక్కువే దానం చేశారు. కాబటి యో సెక్షన్ వరిం 

య లు క. 2 
చదు, కావున కసుశాలదు, 

| లా 

హియర్ ! హీయర్ ! శేన్ డిసి శ్ వ! 
యి 

: యువర్ ఆనర్ ! 

ఈ 

యస్ , 

ఈ శేసులవల్ల వూ కయింటుకి పనువు నషం కల్పింది, 
౧౧ ౧౧ లు ౧ 

; మేం, 

. కాబటి కోరువారు... 
ఠి ౬) ౭5) 

అవునౌను. ఎన్ని 'వొన్లు నషం అయినదో చూడండి, 
౧౧ అ 

* రెండువందల యిరనేె రెండు పొన్లు. 

- అయి లే వడికి రెండువందల. యిరనై "రెండు జన్మలు 

ధనకనక వస్తువాహన మ పష సమృద్ధిగా వుండాలని 

రాయా కోర్టువారు "చీముడికి సిఫార్చు చస్తున్నారు! 

| శీముంతుడుగారూ! తవించండి. స్వర్షనుంచి , ఆరఠు 
pn ౧ రి 

రాగానే నషసిజోతం మికు వలిసాం, | వనసుతం 
౭) TVD ent oe = క 

భూలోకంలో పుణ్యం లేదు. సెన్సంగు. మారకం 

లాగానే" పణం Sr కొంచెం 'యిబ నం 

దిగా se 

: శేస్సు'పరిప్కూరం అయన వెంటనే జా 
యిప్పించడం. భావ్యం. 



జేవుచి ఎదుట €9 

[శీమం: మేేం తొందర లేదు. అక్కడనే ఉంపించండి. వో 

యేనా గిటునాటు అవుది. యెంటచే-మనవపదులో 
లు a) దియా 

జమ ఏ స్టే సాలు. 

| నీవు౦: చక్రవడ్డీ సుమండీ ! మర్చిపోయేకు. 

(భీమం; యళ్ళొస్తా 1 (న్రేజిఖై పు దిగబోతాడు.) 

జ : ఇటు ఇటు. కోస ఖర్చులతో మిమ్మల్ని యింటికి 

. పంపిస్తాం. వెళ్ళండి. 

| శీమం: వసా. (పోతొడు 
ws ది 

జ : తరువాత శేసు. 

గు: కవ కడు. i * కాయకి 9 కాం 

eu శ కుడు... అని ముమారు బం-: (కాయకష్టం కార్మి ని సరు అరు 

స్తాడు.) 
ర. భః హోజర్ వెడతా హుజూర్. (పంజరం దగ్గరికి క 

(పేతకులలో నుంచి ఒక వ్యక్తి చాలా 

జోరుగా వస్తాడు. అతడు శాశ్వత శాసనసభ్యుడు, 

శా, శా: నమ_స్తేనమ_స్టే(శైను చూసి) నాకన్లే శైమ్ లేదు. 

మళ్ళా హోటల్ పనివాళ్ళ సంఘం మాటింగులో 

మాట్లాడాలి. నామోద ఏదో అభియోగం తెచ్చా 
2s యూ ® న రట.'ఐడ్స అదేదో త్వంగా నవ రం 

౧ 



(వా 

జేవు.నివీదు టే 

* యస్. ముందు వీరి కేసే కానివా(లి. వదండీ | పాసి 
క్యూటరుగారూ, పీకిషమోూద వమిటండీ నేరం. వుంది! 

హరు శాశ రత వాసన సభ్యుడుగారు. ఎన్నికల వాగ్గా 

నాలు నిలబెట్టుకో లేదని కసు, 

థా శా: సరి. సరి. ఇచా! 

న్యా ఏ యువర్ ఆనర్, ముద్దాయి 

చొ. శె; ఉండవయ్యా, వువ్య శువ్యూక డివి. నేను వాదించు 

కుంటాను. అయ్యా! ఘునతేనహించిన చేను - ఘనత 

వహించిన కోసుచారికి ఘనకార్యంగా చెప్ఫుకొనేది 

యీమిటంకే - నామాద తీసుకొచ్చిన _ శేసులో 
యీషణ్నా! తం నిజంశళేదు. నేను ఎన్నికల నాగా 

ea స 

నాలు నిలబెట్టుకో వడం లేదని వ పుంథాకోరు 

అనగలడో నాకు బోధపడటంలేదు. పుండాకోరుఅన్న 

మాట సభలో వొడవచ్చునని ఎస్కిమో శాసన 

సభలో రూలింగువుంది. అందుచేత వాడుతున్నా. 

క | పస్తుతానికి ఎన్నికలప్పుడు నేను ఏమిటి నాగా 
Sy య 
చేశానో నాకు జ్ఞాపకం వుంది. ఆ వాగ్దానాలు 

UL 

నం 

నేను సభ్యుక్లో అయిన మిందట ఏడాదిలోనే పూ్చి 
an 

భాను. నేనూ యిచ్చిన వాగ్దానాలు ఏమిటయ్యా 

'అంపేా-మవూ బావవారిదికి వుద్యోగం పేయి? 

నన్నాను. మా తముుడికి సర్కారు సాము వ్యాపా 

" రంలో. మదుపు పెట్లిసానన్నాను. మా పినతగి 
ట్ర్ ఇ ౧ 

కొడుక్కి. 'బస్సురూట్లు యివ్బీస్మానన్నాను. మా 



జ 

"విన్న త్తగారి తోడికోడలు కొడుక్కి సిమెంటు 
కు యిసానన్నాను. ఇవన్ని చేశానా లేదా! 

కాబట్టి “నేను ఎన్నికల వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకో లేదని 

నేరం అరోపించడానికి ఎవడికి గుండెలున్నాయి! ఇక 

1 పజలకిచ్చిన వాగ్గానాలా-సామెత. నాలుగువందల 

అరవైనాలుగు | పకారం యింటగెలిచి రచ్చ 7₹ల 

నాలి. నేను యింకా యింట గాలవ లేదు. ఎన్ని నాక 

తాలు చేసినా మా బంధువులు యింకా సణుగు 

తూనే నృన్నారు. కాబట్టి (ప్రజలకి నేను యిచ్చిన 

వాగ్గినాలు పూర్తి చేయవలసిన కాలం యింకా 

రాలేదు. అది వచ్చింది అని తెలియగానే ఒకడు 

చెస్పక్క-న్షేకుండానే నేను అవినెరవేరుసా. ఇంతటితో 

విరమిస్తున్నా - శెలవు. 

* హీయర్ ! హియర్ ! పరువునష్టం కింద పీరికి- 

శా. శా: అనన్న్నీ తర్వాత చూసుకొండాం లెద్దురూ. నాకు 

గ్గు 

బం 

వేచే పనివుంది. వస్తా. (ఆడియస్సులోకి వెళ్ళి చర 
చర నడచి వెళ్ళివో తాడు.) 

శ (ఆడియన్సు గోలచే_స్తే - సై లెన్స్ అని శక్ర చేస్సి 

తరువాత కేసు. 

కాయక సం కారి ఉడుం 

: కాయకష్టం కారి శడు-(మూడునాన్లు అరవాలి ) 

ర. భ: వోజరు వెడుతున్నాను హుజూర్, 

'పంజరంలోనుంచి నడిపించి తీసుకొచ్చి బోను ఎక్కి-స్తాడుః 



న్యా 

3 ఈ ముద్దాయి చేసిన చేరం యేమిటో | దబు 

. చెప్పండి మ 

జీ వు.నిఎదు"ట 

బన 

* లాంఛనాలు, కానిన్భ్యవన్దా యువర్ .ఆనర్ ? 

కీ అయినళే లెక్క! వు 
: తమరే అలా శెలవి చే అంతకన్నానా! నేరం 
ఏమిటో ' మనవి చేసుకుందునా. ఏ్డ్రు కార్మికుడు. 

; యువర్ ఆనర్ - (పాసిక్నూవన్ వారి ఛావుని నేను 
"ఆశేసిను న్నా. ముదాయిని “ఆయన” * వారు * కాలె ది న 

అని మర్యాదగా వీలవకపోతే, నీచంగా * వీడు” 
అనకూడదు. “ఆతడు - ఇతడు” అని కొంచెం 
గారవంగానే పీలనాలి. 

: కాయకష్టం చేసుకొనే కూలి నెధనకి సొరవం 
కూడానా ? 

; యువర్ ఆనర్ .ఐ అబ్ జెక్ ! a 
: అబొజెక్షన్ ఓవర్ రూల్! డిఫెన్సు చారు కోరిన 
“అతడు “ఇతడు” అన్న పడాలలలోకూడా డు 

_ ము, వు, లు [పథము విభ ్ షేవుంద. (పాసిక్యూ మన్ 
వారు వాడుతున్న “వీడు” అన్న పదంలోకూడా (వధ 
మూవిభ' శేన్రంది. అందుచేత అశ "లేడా లేదు. 

: యువర్ ఆనర్ (పాసిక్య్యూపన్ వారి నిరసన భావనకి 
నేను ఆవేపం తెలియశేస్తున్నా., “కాయకష్టం 'చేసు 
కునే కూలి - వెథవకి గారవంకూడానా” అని (పాసి. 
క్యూవన్్ శరస్థవా రనడం _బేసబబు, వాసిక్య్యూ షన్ 



జేవునిఎెదుట క్ట 

© 

Sr 
జ 

న్యా: 

చారికి కాయకష్టం తెలియదు. వాకికి "తెలిసిందల్లా 

వాయికషం మబుేే, 
ను జి 

యువర్ ఆనర్ ఐ అబ్ జై | 

: అబ్ జెక్షన్ ఓవర్ రూల్ 1. 
వు = డ 

కాయక్షష్టం. చేసుకొచేవాడు మన చేశానికి వెన్న 
ముక. అతడు లేకపోలే మన బువ్వ ,నోట్లోకి వెళ్ళడం 
మాట అటుంచి అసలు కంచజంలోకి పడదు 

* బాలించండి. ఇవన్న్ అందరకీ తెలుసు. (పాసిక్యూ 

“వన్ వారూ! కానివ్వండి. 

(పా, : 

RS 

(వా 

mos 

ఏడు కార్హ్సికుడు. వీడు మనకెన్నెన్నో విధాల పని 
కొచ్చే పరి! శమలు, సౌకర్యాలు మొదలై నవాటిని 

మహారాజ; థ్రీ చెట్టుబడిదాగులు -విడుతూనుంకే, 
అవన్నీ తనని" దోచుకొని పెట్టుబడిదారులు. పెట్టా 
రంటున్నాడు. 

* అది అతరాల నిజం, పెట్టుబడిదారులు కార్చికుల 
(శమశ_క్లిని దోచుకొని పరి శమలు వెడుతున్నారు. 
యు అలల (టు 

* సీ మొహం |! 'శమశక్తిని దోచుకోవడం వమిటి! 

దోచుకుందికి అందులో వముంది? డచ్చా దసకమా! 
నగ్మా నాశేలా! గొడ్డులాగపని చెయ్యడం తప్పు 

నా మొహంకాదు - ప్రాసిక్యూటర్ వారి మొహమే. 
యువర్ ఆనర్ గొడ్డులాగ పనిచెయ, డం ఎందువల్ల 
'జరుగుతున్నదో-దాన్నే దోచుకోవడం "అంటారు 
వెట్టుబడిదారులు "కాలుమోద. _శాలువేసుకొని 



నో 

జేవనిఎదుట 

కకూర్చుంకే, కార్మికుడు గొడ్డులాగ ఎందుకు పని 

చెయ్యాలి! 

* అది వాడికర్భ. 

; కాదు, పెట్టుబడిదారుల నిరంకుశత్వం. 

: పనిచెయ్యడం మానెయ్యమను! చేసిన పనికి డబ్బు 

పుచ్చుకోవడం లేదూ! 

; వేసిన పనికి సరిపోయినడబ్బు ఎక్కడ యిస్తున్నారు! 

డబ్బు వాలడం లేదుగనక హెచ్చు యిచ్చేదాశా 

పని చెయ్యం అని అంతా కలిసి కట్టుగా అడిగి లే, 

“అది సమె, చేశ దోహంి అగి మూశేకద నేరం 

ఆరోపిస్తున్నారు ! 

NK పాసికూషన్ వారు- డి ఫెన్పువారు విషయాంత రాల 

లోనికి వెళ్ళుతున్నారు. శిను వనమిటో వాదించండి. 

2 చిత్తం-నేను శేసే వాదిస్తున్నా. ఈ మొనగాజే 
[(శమశ క్షి, గుక్త్టూగుడుసూ అనిమొదలెట్టాడు. వీడు- 

veg కారికుడున్నా కే-వఏడు ఆ పర్మిశమలన్ని తన 

వంటున్నాడు. లత్సలకి లతలు 'పెట్టుబడిపోసి పరి 

| శవములు స్థాపించినవాళ్ళం'తా మటికొటుకు పోవా 
టు థి 6) లు 

లంటాడు. వాళ్ళు లాభాలు తినకుండా అవన్నీ తననే 

ఇచ్చి వేయాలంటాడు, 

"కారి తడు పనిచేయకపో లే అసలు లాభి"లు' ఎక్కడ 

నుంచి వస్తాయి! 
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న్యా: 

"మోకు మొ వాదనకూడా సమంగారాదు. అసలు 

“కార్మికుడు అగర్షాకలి తిండి తింశునేగాని లాభాలు 
అంటూ. వుండవు” శేరు కోండి, 

; మళ్ళా విషయాంతరం- 

శ విధేయుణ్ణి. ఇక | వస్తుతానికి వద్దాం, ఈ కార్మికుడు 

ఆ పరి శమలు తనవి అని ఆ; కమించుకోకండా చేతికి 
మట్టుకు బేడీలు వేయించాం. అదీకాక - వీడు పది 
శమలలోగాక యితర వ్యావృత్తులలోకూడా అతిగా 

వ రిస్తున్నాడు. ఏడు తాజవముపవాల్ కశువండు రా 0 a 6) hy మెట్. 

త్త్న కూలీ. వీడు వూరుకోకండా మహాశిల్పులు 

చెక్కిన రాళ్ళతోచాటు తన పేరున్న రాయికూడా 
మోసుకొచ్చాడు. ఆ కట్టడం కట్టడంలో తనకి 

వంతు వుందంటాడు. మహాశిల్చుల పేన్లే కనబడకుండా 

కళాఖండాల్ని విర్మిస్తూవుంకే యీ కోన్కిస్కాగాడి 
చేరు చరి; కౌత్త క మైన కట్టడంమోద  వుండా 

en చ్లా రల 

లంటూాడు, 

: మైంలేదు. నేరాలని - వాదాన్ని మారు దాఖలు 
చేసుకోండి, 

చిత్తం. (గునూసాకి యిస్తాడు.) 

: (పతివాదాన్ని మారు దాఖలు చేసుకోండి, 
~~ 

పోండి. నా ఉత్సాహాన్ని మిరు చెడగొట్టారాం 
"కార్మికుల కష్టాలని, సమాజంలో వాళ్ళ ప్మ్యాతన 

సమర్థిస్తూ పదహారు కేజీల వుపన్యాసం రాసుకొచ్చా. 
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అది చదవడానికి - ఏలు లేకుండాచేళా క్కు 'ఇందండి, 

(కాగితాల ఖః గుమాస్తాకి క 

చేను (పాసిక్యూటరుగా వుండక, డిఫెన్సు ప 

వుంకే అరవై శబ్రీల వుపన్య్యాసం రాసేవాణ్ని. 

* (వాద _వతివాదనలు తూచి .ముద్దాలు సర స్థుడు- ( ) 
(దోహి ! T 

న (దోహీ (అని మామూలు తతంగంతో నిందిస్తారు.) 
(తూకం వేసాడు నూటడె కెభ్ళయి హౌనులు, 

; అయితే నూట డెభ్ళయి జన స ఏయం। తాల 

పరికరాలతో పనివేసాడో; వాటికి యజమానిగా 

వుండగూడదు. అన్ని జన ై లలోనూ ప్డు త కల 

తిండి తింటూ ఇట్టుబడిచారులి లాభాలు గడించి 

పెట్టాలీ. వక "బేడీలు త్రీ సెయ్యవచ్చు. 

గుమాస్తా వెళ్ళి యిడి లలాటన లిఖిస్తాడు. 

వ | 
: కెసు పరిస్కారం అయిపోయిందిగా బట్టి యీ శేసు 

విషయంలో వాద్య వటివాదనలు చేసిన మిము aa 

న అ 
అధభినందిసు స్నా. డీఫిన్సు చాలా బాగుంది. 

వాడిశమవాలు “ఏడిసినా గ్రువుంది. నేనే డి ఫెన్పుగా 
వుంశు ఎంత చక్కగా వాదించేవాళి ! నాకు 
REN c= ల త్ర 1 ము సాంఘుక = దుణ్ణాంగావచ్చు. కాబర్టే . 

కారి తోడు నేరస్థుడని ఎకి జో లోటుపొట్లురాకుండా 

శకెలివిగా వాదించగలిగాను” సాఘీక, ఆ మ శాస్తా)లు 
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"రాకపో లే, రూ డి ఫెన్పుసీ న్యాగలమా-వమయినా- 

. నేను ఎటు వెపు నుంకే ఆపక్షం 7లిచితీ రాలి. 
స చాల సంబడం ! | పాసిక్యూ వన్ అఫఘోరించి నే 

వుంది. నేనే. Ss ఎంత ఘాటుగా 
నేరం ఆరోపించేనాణ్ని '! నా నేరారోపణ విన్నాక 
ముద్దాయిని _వతిజన్నలొనూ వురితీయాలని జడ్డీకి 

అనిపించేటట్టు వాదించనూ |! 

ప్రద శ కేసు తీద్దాం. 

ఈలోపున గుమాస్తా (వాయడం, శఠనోళం ' 

చెట్టడ శం వైరా ఫూర్తవుణూ వుంటుంది. 

: ఏమయ్యా గుమాస్తా నిద్దరపోతున్నా వా, ? తరువాత 
శేసుతియ్యి. 

: తీస్తున్నా మహ్మోపభో, తీస్తున్నా. అమాం.ాపతు 
కక ఈడ 

2 అమాం౦ెనాపతు అన్ని సౌ మ్మ ప్రదా 

ముమ్మారు అరుస్తాడు, 

; హాజరు వెడుతున్నాను హుజూర్, 
అని పంజరంలోని మనిషి నీవాజరు “పెడతాడు. 

వేగం ఇతడినేరం ఏమిటో తేల్చి చెప్పండి. 

చిత్తం. ఇతగాడు కళ్ళతో అన్నీ చూసేస్తున్నాడు. 

: (పకృతి రహస్యాలన్నీ క నిబెడుతున్నాడు. మునులక్కీ 

10 

బుషులకీగాని నాధ్యంగాని అణిమాది re 

కనిపెడుతున్నాడు. కనిపెట్టి తనవుట్టుకు ఇచాడుకుంళు 
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బావ్రుణు. | పతి అంట వెధవకీ అందుబాటులో వుంజే 
నద య 

టట్టు చౌకగా వాటిని చేస్తున్నాడు, దూరదృష్టి, 
దూర శవణం, దూరగవమునం మొదలైనవి కారు 

చెక-చచ్చు చెక్ష చేస్తున్నాడు. అదృష్టవశాత్తు 

వీడు కనివెట్లినవన్ని మన పెట్టుబడిదారులు కొనేసి 
లు ర 

సంంతం చేసుకొంటున్నారు కాబట్టి సరిపోయింది, 

తేకపో తే. 

: ఇంతకీ కేసు ఏమిటో నేరం ఏమిటో చెప్పటం 
"లేదు, 

; నేరం మనవిచేస్తున్నా. ఈ శ్వా స్త్రజ్ఞుడు కఫ ఎలో అన్నీ 
ణా. 

చూసి కిటుకులన్నీ అలగాజనానికి చప్పేసున్నాడు. . 
— 0 

కరువు కాటకాలని చేముడుకాక, వ్యాపారస్థులే సృష్టి 
స్తున్నారని చెప్తున్నాడు. అన్నిటికన్నా నొప్పనేరం, 

బేముజే లేడనీ,_నున్నా ఆయనకి (పజలు పాపం 
చేస్తున్నారో, పుణ్యం చేస్తున్నారో అక్క- శ్లేదనీ 

చెప్పుతున్నాడు. కాబట్టి ఏడు అసలు రహస్యాలు 

చూడకుండా కళ్ళకి గంతలు గట్టాం. 

వ! భానుజుడు క యువర్ ఆనర్ ఐ అబొ్ఞక శా స్ర్రజ్ఞుడు కళ్ళతో 
కన్నా, ముదడుతో ఏ విషయాన్నయినా కనిబెడ 

తొడు. కాబట్టి నిత్య జీవితంలో ఆయన కళ్ళని "కాక, 

“మెదడుని దండి స్టే నావుంటుంది. ఇది మాట వరస 

కన్నానుగాని శ్వా స్త్రజ్ఞుడు యింకా చేర స్థుడని బుజువు 

"కాలేదు. కాబట్టి (సాసిక్యూవను వారు నిజంగా 
క న్ ఎల్ల అ నొ జ్ శాంతి భ దతేల నిమి_త్రం శ సజల అదుపు ఆజ్ఞ 



జేనునిఎదు-ట 79 

(వొ 

లలో నుంచాలంకే కళ్ళకి బదులుగా “మెదడుని కట్టు 

దిట్టం చెయ్యమని నా సలహా, 

: అమ్మా, గొ స్త్రజ్ఞడి “మెదడుని అదుపా జ్ఞలలో పెట్ట 

we! వీల్లేదు. బాడి సుదడుకి సంపూర్ణ మైనస్వాతం 

త్యం యివ్వాలి. అప్పుడు గాని నాడు పెట్టుబడిదా 

గరుకు నూటికి వెయ్యి "రెట్ట లాభాలు సంపాదించే 

యం తాలు కని పెట్టడు. అప్పుడుగాని 'నగరాలక్ష 

నగరాలు తుడిచి పెట్టుకోపోయే యాటంచాంబు లాంటి 

నూరణయం. తాొలను కని పెట్టడు. మన సనూడానికి 

స్రాణవాయున్ర అయిన నుహారాజ! న్టీ "జై పెట్టుబడిదారులకు 

కొవలసినవస్నీ శ్వా స్త్రజ్ఞుడు కళ్గుననాసుకు కనిపెట్టాలి. 
అచే మాకు కావలసినది. అందుశే వాడికి కళ్లుకట్టాం. 

శ్వా స్త్రజ్ఞడి నేరం వమిటో మరోసారి ఇప్పాలి. 

; విడు యోగ రహస్యాలన్నీ (వజలకు చె కే మ్స స్తున్నాడ్కు 

స్ 

అందరికీ అందుబాటులోకి తెస్తున్నాడు. అందుచేత 

సృ రహస్యాలు బోధపడిన ప్రజలు పెట్టుబడిడా 

రులమిద తిరుగబడుతున్నారు. సాస్ర్రుపరిశోధనలు 
తమ మంచి శే కావాలంటున్నారు. దీనివల్ల పెట్టుబడి 

దారులకీ, తదాంరా దేముడికీ నష్టం. -జీముడికి న నష్టం 

కలిగించే పనులు చేస్తున్నాడు గాబట్టి ఏడు[/ దోహి ! 

యువర్ ఆనర్. సహా స్రుజ్ఞుడు ఇట్టుబడిదారులక్ వరమ 

విధేయుడిగా పనిచేస్తున్నాడని నేను బుజువుచేస్తాను. 

అవకాశంయివ్వండి. 'మవాూరణయం. తాలు కనిబెట్టడం 

'మొద్శలైనవాటిలో- 



సై; 

స 

Sg : 

$ ఇదునో నా నేశారోపణ: 
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- (తూచి శాస్త్రజ్ఞుడు ఏ పెట్టుబడిదారుల వుష్వుతో 
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* ఈ విషయాలు కానయ్యా .*.. రసాయనిక కామం న 

శ్ ఛౌ, స వాటిలో శాస్త క్ష్ భఛాతిక శ న్ర్రం మొదలైన టిల్ శౌహ క్షుడు పథి 

లేక ఇెట్టుబడిదారుల ఆడాలో వున్నాడు, తక్కిన 
న్ చి 9 dren సాంఖుక శాసనం, ఆ దక 

మానసిక శాస్త్రం 'మొద్శలెన తహ తకు, 

ఆ విషయాలలో గూడా చెస్టుబడిదారులు గీసిన 

గిదిలో నే, 

శ మెమన్ ! వాద (పతినాదనలు దాఖలు చేసుకోండి. 

డిఫెన్పుగా వబాదించాలంశు నాకు ఛాన్సు రాకుండా 

వుంది. 

* మారు వాదించదలచుకొన్నదంతా కాగితం మోద 

రాసి నా కెందు కిన్యకూడదు. 

రాశాననుకోండి; నోరారా చెప్పొద్దూ | 

ఇదునో నా (పతివాదం, 

పరిశోధనలు చేస్తున్నాడో ఇ, ఆ “పరిశోధనలు ఆ పెట్టుబడి 

దారుల వినాశనానిశే ఉపయోగించాలని (వయత్ని 

స్తున్నాడు కాబట్టి ద్రోహి. వంత స్వామి [దోహం 

వేసినవాడికి సన. జనులు అసి శిక్ష కాకుండా, 

(పతి జన్మళోనూ వరించే నిక్ష వేస్తున్నా. ఫీడు 

నని పెకేవి ఏడ్ని తినేస్తాయి. వీడు ఎప్పుడూ స్వతం 

|తుడిగా వుండగూడదు, స్డి భావ. సవజలకి స 
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టం 

రభ: 

కాగూడదు. ఇంకా చాలా శిశులు ' వీడిషోద 

వేస్తాను. ఇవన్నీ లలాటాన లిఖంచడానికి ,-కావలసిన 

యం తపరికరాలు మన దగ్గర లేవు. కాబట్టి శాస్ర 
స ఫుట్టించేటప్పు డు యరా శిశలతో పుట్టించమని 

స(న్తానికి సను Ss ఇప్పుడు వీడి 
కళ్ళ్ గంతలు విప్పి వేయవచ్చు. 

: (విప్పేసాడు) 

స ఎంతో "పెద్ద నిక నుదుటిమోద _నొద్దామని ఎన్నా 

ళృనించో సంబరపడుతున్నా. అది కాసా చెమ్మైక్కి- 

పోయింది. ఓ wl గుమాస్తా పెద్దన్గూ- 

ఆయంకొ లేవో పంపి స్టే నీ పుక్రేం మునిగింది Y 

: తరువాత కేసు, 

* కలకాలం కపిగారు. 

* కలకాలం కవిగారు- (ముమ్మారు శే కేస్తాడు) 

హోజరు బాబయ్యా ! ఇడుగో (పంజరంలో వ్యక్తి కనే 

చూపిస్తాడు) 

* ఈయన నేరా లేమిటి? 

* ఒకకుమిటి! ఒకటో ౫ సి కనుదగ్గరనుంచి పదహారుకోట్ల 

అరవె నాలుగు లక్షల డెబ్బయి "రెండువేల నాలుగు 

వందల ముప పృయిరెండో సెక్రనుడాకా ఎన్ని చేరో 
లున్నాయో అన్ని నేరాలూ చేశాడు. 

: ఒక్కడు యిన్ని నేరాలు ఎలా చేస్తాడు. వ్రమండీ, 

డిఫెన్సువారు వాదించ శం! 
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కని 
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: నొ వల్లకాదు. కవి తరఫున ఎవడు వాదించగలడు, 

చేను నాదించను. 

* నాొదించండి. 

: నా ఎత్తు ధనంపోసినా నేను వాదించను. శేసంతా 

అయిపోయాక - నా డి'ఫెన్సువల్లె శిను పోయిందని 

వీడు నన్ను దుమె స్తే . పాయ్యడానికా ! 

: డిఫెన్సు లేకుండా -శీశేమి ? వాదించి తీరాలి. 

* నేను వాదించాలా ? నాడే నాదించుకొంటాడు. 

* సశే, వాడి నోరు విప్పండి. 

: ఒద్దు ఒద్దు. వాడినోరు విప్పితే ప్రమాదం, 
: చూశారా? (ప్రాసికళ్యూమనువానే కవిగారి నోటికి 

* అయినా విప్పి తీరాలి. న్యాయవిచారణ సలు 

విచారకో ! 

:'నొ మాట వినండి. శాంతి'భ। ( దతేలదృహ్థ్యా కవినోరు 

విప్పడం శేమం+కాదు. 

ఏ అయినా విప్పితీరాలి, విప్పు. 

రభ: 

: (గొంతు సవరించుక్ "ని 

(విప్పుతాడు. 

ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ ! 

ఇంక్విలాబ్ జందానాద్ ! 

ః చూశారా! ఇలాగ నోరిప్ఫాడో లేదో, అప్వుజే ఇంతే 
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(వొ 

(వా 

మృదుముధురమైన పలుకో - నా మాట వింటారా 

మరి. 

: వయ్ కవి! సజావుగా మాట్లాడుతావా మళా 

నోరు కశైయ మంటావా ? 

క్: నన్నెవ్యరాపలే రీవేళా ! 

నా ధాటి కోర్య లే రీవేళా ! 

అయినా యిది నషాయగానం గాబట్టి, మాఅన్యాయ 

సూ తాలకి కట్టుబ బే నూట్లాడటానికి (పయత్నిసా ! 

ఏదయ్యా (పాసిక్యూ వనూూ; నేను చేసిన నేరం ఏమిటి? 

; నేరమా! నేరం అంటావేం? నేరాలు అను. 

కుకటో ఒక టికన్న హాచ్చో - ఏదో వడు. ఒక. 

క్కకు ఖండిసా. ఎన్ని నేరాలు చేశానేం ? 

: ఒకటా - సెకన్ ఒకటినుంచి పదహారు కోట్లఅర వె 

నాలుగు లతుల' డెబ్బయి రెండువేల నాలుగు వందల 

ముప్ఫయి ₹రకో సెక్టను దాకా ఎన్ని నేరాలు 

ఏసీ కోర్టు భావలో గాకుండా [పజాభావలో ఆ చేరా 

లేమిటో అఘోరించి ఏకరువు సెట్టు. సమాధానం: 

చెవ్హా. 

* ఎన్ని రకాల నేరాలు చెయ్యడానికి ఏలుందో అన్ని 

రకాల నేరాలూ నువ్వు చేశాను 

వ నేను | పత్యతుంగా చెయ్య లేదు. 



న 

పా 

జీవునివేదుట 

నువ్వుచే_ే ఒకటీ, నువు(రాసిన పుస్తకాలలోని 

పాలు చేస్తే ఒకటీనా * కవిత్యం౦ం వమిటి? కల 
లాంటిది. జీవితంలో సమకూరని ఏవయాలు, తీరని 

వాంఛలు మనం కలలో తీర్చుకొంటాం. కలలో 
చేసిన పాపం కూడా పాపమే ! కాబట్టి నువ్వు పుస్త 
కోర న్ పాతలచేత చేయించిన నేరాలన్నీ నువ్వు 

అనిన లకు 
౬ 

: ఒక్క వ్యక్తిమోద ఇన్ని నేరాలు ! 

: ఒక్కొక్కటీ మనవి చేసుకుంటా. ఈ  కవిగాడు 

చేముడు. సృష్టించిన పకృతిలో సుందర మైన-సూరో 

దయం - స. సమయం - సెలయేరు, మలయ 

మారుతం, సికసించిన పువ్వులు, కిలకిలా రావంచే 

పతులు మొద లైన విషయాలమిద కాకుండా ఆక 

కడుపుమంట, కరువుశాటకం, తిరుగు నాటు, విప్లవం, 
అంతరుందం ముద లెన విషయాలమిా బే కవిత్వం 
Fr క ఆ 9 జ, క ట్ర్ 
(వ సున్నాడు. రు ప సృృజ్ధలొ సాధా 

కరమైనవాటిమి టే తప్ప పతులు మొద లెన వాటి 
మోద కి తం చె దెప్పకపోవడం ఒక నేరం. 

ఏ నేను పజల ee కవిత్వం చెప్ప లేదని ఎవరనగలరు? 

చేను పతులమూదకూడా శవిత్వం చెప్పాను. 

: మహా చెప్పావ్. కిరాతుడు చంపిన పకీమొద (వా. 
శాన, లేకపోతే పంజరంలో కొట్టుకొంటున్న పత్నీతో 
కార్మికుణ్ణి సరిపోల్నాన్. తరత శే 
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of ; నాయిషం౦ం; నా యిష్ట మొచ్చినట్టు రాసా, నువ్వెవ లు లు లు -— 
రివి మధ్య అడ్డడానికి. నా కళ్ళకు వదికనబడితే దాని 
మోద రాసా: నా కళ్ళకి చాలా కనబడుతున్నాయి. 

వాలీవాలని తిండితో చెమటోడ్చి చేనూడ్చికష్టించే 

క్ర శకుల్యూ; ధనిక సామికి దాస్యంచేనే స, యంత 

భూతముల కోరలుతోమే కార్మికుల, కష్టం చాలక 

కడుపు మంటే తెగించి సమె లు కశువాళ్లు, [శమ 

నివ్పలమై, జన నిష్టురవై నూతిని గోతిని వెదికే 
వాళ్లు, లోహరాతసుల పదఘట్టనచే కొన ప్రాణంతో 
కసలేవాళ్ళు అచేకులిం కా అభ గ్యులంతా కనివిసారు. 

ఇంకా వం కనిపిసాయా? ధనరాసుల పక్కే- చారి 

(ద్యం-సుజ్ఞానపు శేత్రంలోనే అజ్ఞానపు [బహ a 

జెముడు డొంకలు, ఆశ [పక్క-నే వ. - ఆనందం 

(పక్కనే ఆ|క్రందనం - వినోదంలోనే విషాదం-అడు 

గడుగునా విఘ్నాలు-ఆశలకు అవాంతరాలు-ఆశయా 

లకు ఆనకట్టలు, ఆవేశాలకు చన్ని ళ్ళు-అభి_పాయాలకి 

సం కెళ్ళు- ఆలోచనలకి బేడీలు - ఆదర్యాాలకి ఉరి 

'తాడు-ఉత్చాహోనికి కంటోలు-ఉ దేశాలకి చేవషను- 

యిహంలో నోవేశెస్సీ-పరంలో నో ఎడిషన్ - 

కళ్ళకు కెటకటాలు-కొనికరానికి కారాగారం-కశుపు 

లోకి కంకర-తలరాతలు వంక ర-నలుు పక్కలా సాని 

'సత్వం-పది వైపులా వాధలు-ఇవన్నీ చూసి వీటికి 
కారణమైన . స్యార్గపరులన్నీ వాళ్ళకి తాళం వేసే 

11 
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వాళ్ళనీ తిడుతూ, వాళ్ళుపోవాలని, మనస్ఫూ_ర్టిగా 

ఆశించి, దున్నే వాడికి భూమి--పనిచేసేవాడికి-పని 

ముట్టు- (వాణాలతో వున్న వాడికి [పమోదం-కావా 

టన. రావాలని కష్ట వీరులకు, కర్శపరులకు నిత్య 

మంగళం ని వెశిస్తూ స్య _సీనాక్యములు సంఫావిసూ, 

స్నర్ణ వాద్యములు సంరావిస్తూ వీర్ల ర్థశృతిలో, త్రీ న 

ధ్ర నితో విప్ప వ శంఖం వినిపిస్తున్నా! (బతుకుశాలి, 

పనికిమాలి, “శనిచేవత రధచ్న కపు టికుసులలో పడి 

నలిగిన దీనులకీ, హీనులకీ, కడుపునిండా తిండీ-కట్టు 

కోడానికి కప్పుకోడానికి బట్ల-తిండీ, |చేమా, తీరు 

చాటు యిచ్చే సంఘంకోసం కలలుక౦టు “న్నా -పని 

సేవాడే బతకడానికి అర్హుడు అని చాటుతున్నా. 

కాంతి పథంమోడ కదులు, సంఘ రథంమాద 

ఎగురు, జయపఠతాక నా గీతం-యువపతాక నా 

(పాణం-ముహారధం కదిలింది వముహోనగం పగిలింది. 

జగ న్నాథ-జగ న్నాథ-జగాన్నాథుని రధ చ కాల్ - 

భూమార్గం పట్రిన్తా: భూకంపం పుట్టిస్తా. 

* నొక్క -౦డి. వీడి నోరు నొక్కండి, 

: కనబడ లేదా-వురో (వపంచపు కణకణ మండే 

తెతాగ్ని (అంటూ వుండగానే పోలీసు అతని నోరు 

కాదు 
నేను చెపితే విన్నారు గాదు. ఇప్పటి కేనా “తెలిసిందా, 

పిడు' చేశ న్యూసెన్సు. 

ఆకాశవాణి మాట్లా డుతుంది 
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ఆకాశ వాణి : 

ఆకాశవాణి కాలింగ్! అతి మఖ్య మైన (వకటన- 

అంతా సావధానంగా వినండి. ఆకాశవాణి కాలింగ్ - 

భూలోకవుందున్న నరులారా! ఇక్కడ మాస్వర్షంలో 

అనుకోకుండా వున్నట్టుండి విప్లవం వచ్చింది. పాత 
దేముడు స్తానే కొ త్త దేముడు వచ్చాడు. కాబట్టి 

పాత (ప్రభుత్యం బదులుగా కొ_త్త (పభుత్వం వచ్చింది, 

చేముడుగారు తొము సృష్టించిన (పపంచంలోని 

పజలను తమ పేరుమోదుగా తమ ఎదుట శిశ్నించ 

డానికి కొత్త | పతినిధిని నియమించారు. ఇవాళనుంచే 

భూలోకంలో ేముడుగారి చేరుమోదుగా న్యాయ 

విచారణ చేయడానికిగాను కారి ఉాౌత్రుక్షొని నియ 
మించడం అయింది. ఆయన వెంటనే ద్య్యూటీలో 

జాయినయి న్యాయ విచారణ చేయూలి. ఇక్క-డ 

స్వర్షంలో మేమంతా "బలివిజన్ సెబ్లు పెట్టుకొని 

భూలోకంలో జరిగేది యభానిధిగా చూస్తూనే 

వుంటాం. కార్భిక శాస్రుజ్ఞుడిగారికి పాత దేముడు 

గారి | పతినిధి అధికారం అప్ప చెప్పాలీ. 

రంగస్టలంమిద కలకలం. కవి నోరు విప్పుతొరు. బేడీలు తీసేస్తారు 
రక్షక భటుడు సెల్యూట్ చేస్తాడు. (పానసిక్యూవను, డెఫెన్సువారు 

నమస్కరిస్తారు. జడ్జీ సింహాసనం దిగివచ్చి, తన గౌను కార్మిక శాస్ర 
బ్ఞాడికి యిచ్చి షేక్ హేండ్ చేస్తాడు. గోడకుర్చీ చేసినకు రాడు 

యెగిరి గం తేస్తాడు. కార్మిక-శా స్త్రజ్ఞుడు సింహాసనం దగ్గరికి వస్తాడు. 

న్యాయవాది (పాసిక్యూటరుగా- (ప్రాసిక్యూటర్ న్యాయవాదిగా 

నూరుతారు, 
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కు : కారి ఎక శ్వా స్త్రజ్ఞుడికీ_ 

అంతా: జై. 

ముమ్మారు జె కొడతారు 

కా : సోదరులారా! క్రొత్త చేముడి (వతినిధిగా నేను 
శ్య్యూటీలో చేరుతున్నా. క్ త్రగా (వమాణం త్రీసి 
కొని. న్యాయ విచారణ చేయడం మొదలు వడళతా. 
(అధికార యు_క్రంగ్యా సై లెన్స్. 

నిశ్శబ్దం, 

కౌ : హే పరలోకమందున్న జగత్పితా ! 
అం : హే పరలోకమందున్న జగత్సితా ! 
"కా సంతానవముయిన మేము ! స 

* నీ సంతానమయిన మేము! 
కా : నీ చేరుమోదుగా యిక్కడ, 

నీ చేరుమోదుగా యిక్కడ, 

కా : నీవు వేయవలసిన న్యాయవిచారణ 
అం : నీవు చేయవలసిన న్యాయవిచారణ 
కా : నీ అనుమతిమాద___నీతరపున. 
అం : సీ అనుమతిమాద___నీ తరఫున. 
కా: నిష్కామకర్మగా చేస్తున్నాం. 
అం : నిప్కూ-వుకర డగా చేస్తున్నాం. 

కా : అయినా, నీ సంతానమయిన మాకు, 

అం; అయినా, నీ సంథానమయిిన మాకు, 
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"కె 

అం 

"కా 

అం 
స్ు 

అం 

“కా 

అం 
కా 

అం 
తత 

వ్ ఈ న్యాయవిచారణ ' అనే వ్యాపాళంలో 

: ఈ న్యాయవిచారణ అనే వ్యాపారంలో 

ఏ మన కం టాక్టు _పకారం 

: మన కం టాక్టు (వకారం 

* ధనకనకవస్తు వాహనాదులూ, 

* ధనకనకవస్తు వాహనాదులూ, 

శ అన్యాయాలూ, టలు గు రించే సత్తువయిచ్చి, 

: అన్యాయాలూ, అబద్దాలూ గు రించే సత్తువయిచి ఎ 
; పమ నందింప శేయనోరుతున్నాం. 

: మమ్మానందింప జేయగేరుతున్నాం౦. 

: ఇంతే సంగతులు. 

: ఇంతే సంగతులు. 

* చి త్తగించవలెను. 

: చి_త్తగించవలెను. 

హాయిల్ చేముడు (నాజీ వ౦దనంచేస్తాడు.) 

హాయిల్' దేముడు (నాజీవందనం చేస్తాడు.) 

కార్మికుడు కూర్చుంటాడు; ఆందరూూా కరార్చుంటారుం 

* కీసు' తియ్యండి. ముద్దాయిని కిలవండి. నేరం ఆరో 

వీించం౦డిం 

చిత్తం. 

; యువర్ ఆనర్ తమింఛాలి. ఎలాంటి వాళ్ళమాద 

శీసు తీసుకురావాలో, ఎటువంటి నేరాలు - రుజువు 

చేయాలో తెలీదు గవర్నమెంటు నూరిందిగనుక, 
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2: మరేం భయంళేదు. ఎవరిమోడై నా 'ఎవైైంనా నేరం 

ఆరోవించవచ్చు. ేశదోసులను మేం కనికరించం. 

* ఎవరిమో ేనా, ఎవశేనా నేరం _అరోపించవచ్చు- 

అంశకు నేను కొంతవుందిమోద ఆరోేవిసా-ఆరో 

కించనాొ? 

2 వూం, కానీ 

* ఈ మాజీ జ్టుగారిమాద- 

: తస్పు తప్పు, కూడదు, 

శతి 

ఏం? ఆయన పాత హయాంలో చి న మొచ్చినట్లు 

నిక్షలువేశాడు! నిరపరాధులను జండెంచూడు, అరం 

లేని చేరాలకి అంతకన్నా అర్లంలేని శికులువేళాడు. 
జన)జనా (లకీ ఆ శితలు వ _ర్తించేటట్టు చూనాొడు, 

మరి వీడిని దండించాలి. 

: అబ్బాయో! నువ్వు కు_రాడివి. సీక్వ తెలీదు. పాత 
సాంఘిక వ్యవస్థలో ధర్మాల [పకారం ఆయన 

నర్తించారు. అది ఆయన తప్పుగాదు. ఆ సాంఘిక 

ధర్మాల తప్పు | 

'మరీ పెట్టుబడిదారుల అడుగులకి sent 
అది దోహం'కా. దూ! 

; ఈ శణం అది an bass కాని అతడు కిందటి 

తణంలో అ చేశాడు, అప్పుడు అది తప్పు 

కాదు. ఆ ఖై న నస ఇెడ్డదే. అందుకే అది 

పోయింది, చానిస్థానే ర్? .శృచేముడిగారి రాజ్యం 
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వచ్చింది. ఈ రాజ్యంలో పెట్టుబడిదారులు. వుండరు, 

అంతా (_పభుత్వమయిన "దేముడి గారిచే! 

కు :పోనీ ఆ జస్టగారిమోాద చేస్తు చెట్టకూడ దంచే 

మానేస్తా. ఈ పోలీసువాడిమోద నేరం అరోవిసా__- 
కా ; తప్పు, తప్పు. 

క త ప్పేంటి-? పు! పఏ్డు ఎన్ని _దోహోలు చేశాడు. 

ఎన్ని అత్యాచారాలు చేశాడు. బానిసలు 

స్వాతం్యత్యంకోసం పోరాడినప్పుడు గర్భిణి ధ్రీలను 

యైతం కనికరించ లేదు. శ్రే పృురుషులనీ యువకులనీ, 

పిల్లల్నీ, ముసలివాళ్ళనీ, అందరిని సమానంగా లాక్రీ 

లతో వావమోదాడు. ఒజెళ్ళులో పెట్టాడు. తుపా 

కులు పెట్టి కాల్చాడు. మానభంగాలు వేశాడు .., 

ట్ర్ 

కా : నాన్సెన్స్. అది చేసిన వాడి తప్పుగాదు. చేయించిన. 

వాడి తప్పు. చేయించిన వాళ్ళ హయాం పోయింది. 

కు : చేయించినవాడు చెయ్యమన్నా ఏ్డ్తు స్వంత సరదా 

కోసం పాచ్చుచేశాడు. 

కా = సీజర్స్ ఎనెఫీజ్ ఎఅీబౌ సస్పిషన్ . సీజరు వెళ్ళాం నేరం 

చేయదు. పోలీసువాడు నేర ంచేళాడన్న వాళ్ళ నరం 

చేసినట్టులెక్క... శుక్కేర్. 

కు :ఆ! మాూరంతా మూరిపోయా చే ? వెనుకటి హయాం 

లో (పభువులు వమాట లన్నారో; ఆ మాటలే 

మోరూ అంటున్నారు. కవిగా మరు అన్న మాటలని 

మూరు అప్పుడే మరచిపోయారా? 'చేనూడ్చే వాళ్ళకి; 
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చెమటోడ్వే వాళ్ళకి, కష్టంచేసి కడుపు నింపుకో వేని 

వాళ్ళకి మోరు (పతినిధిక దా. వాళ్ళని హింసించిన 

వాళ్ళమీద పగ తీర్చు కోరా! ' పెట్టుబడిదారుల 

డబ్బుని, భూమినీ న సంని' వెట్టరా. 

౩; ఇకమోూదట స స౧ంతఆస్తులు ఎవరికీ' ఉండవు. అంతా 

ఆ చేముడీచే. అందరూ ేముడికోసం కష్టపడి పని 

చేయాలి. పూర్వం శెట్టుబడి దారీ దేముడి హయాం 

లోని పనికన్నా హెచ్చు పసి ఆ నాడు పుచ్చుకొన్న 

జీతాలకన్నా తక్కవ జితాలకీ తేట. నోశ త్తితే 
అది నేరం. 

: ఏమి టిదంతా * మారు ఫాసిస్టులా ( 

© నే 

* ఏమిటో అనుకున్నా. కోళ్ళని తినేవాడు పోతే 

గొ ల్ని తినేవాడు వచ్చాడు. 

; షటప్. 

; యువర్ ఆనర్ ఈ అబ్బాయి నేరస్థుడు. పాతహయాం 

లో యో అబ్బాయికి గోడకుర్చి విక్ష వేశారు. అది 

తవ్పించుకొన్నా డు. 

: పాత హయాంలో వాళ్ళు వేసిన కొన్ని శికులు మేము 
ఆమోదిస్తున్నాం. ఈలఠఅ బ్రా బయ నోడకుర్చీ వేయాలి. 

: ఎంతమార్చు ! వవుండోయ్. మిరు కవిగా చెప్పిన 

. మాటలు. గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. 



జేవునివీదుట రికి 

"రా 

తేనే 

* కవి ఎవడు? విప్తవంరాగానే కవి అవవరం తీరిపో 
యింది. పుస్తకాలన్నీ కా ల్బ్చేయండి. నేను చెప్పిస 
విజ్ఞానమే అందరికీ యివాంలి. వయ్ పోలీస్ ! యా 

కర్ రవాడిచేత గోడకుర్సీ వేయించు. 

* నేను ఎదుగు తిరుగుతా. ఇకమిదటకూడా - ధనరా 
సుల (పక్కే చారిద్యం వా సుజ్ఞానపు శ్నేతంలోచే 

అజ్ఞానపు (బహ్బ్జెముకు ఉఊొ౦కలు - ఆశ (పక్కనే 

నిరాశ - ఆనందం పక్కనే ఆ; క్రందనం - వినోదం 

బదులు విపూదం - అడుగడుగునా విఘ్నాలు, ఆశ 

లకు అవాంతరాలు - ఆశయాలకు ఆనకట్టలు - ఆవే 

శాలకు చన్నీళ్ళు జం అ ఫి పాయాలకు సం కెళ్ళు హా 

అలోచనలకు బేడీలు... 

* వయ్ - వీడి నోరునొక్కు.. 

: (క్కురాడి నోరు నొక్కు. తాడు.) 

* (నోరు నొక్కేలోపును) 

దిర్హ్హశుతిలో లా తీ వధ్యనితో 

వి ప్రవశంఖం - వినిపిసానోయ్. 

రకకభటుడు నోరుకశ్తుస్తాడు. 

* ఏడిశాడు. ఏయ్ పోలీన్, ఏడి కళ్ళకు గంతలు, చేతికి 

"బేడీలు వేసి పంజరంలో చెట్టు. 

జరూర్ హుజూర్ | 

కళ్ళకి గంతలు కడుకూండగా "తెర, 

[CO] అతనన 





న్యాయాధికారి 



పా(తలు: 

జడ్జి = జగన్నాధం 

భార్య జూ సీతమ్మ 

కూతురు - _సమోాల 

ఇనస్పెక్టర్ - (వసాద్ 

జాకర్ -- రామాశానవు 
లు 

విశ్వనాధం 

లోకనాధం 

న్నేహితుడు లా ఠరంగనాధం 



న్యా యాఫికారి 

బడ్డి జగ న్నాథ౦గార యింటీలో= క చేరీగది, నోట్లో 

గుడ్డలు కుక్కి శాళ్ఫూ  చేళులూ కట్టిన ఒక స్రీ 
కుర్చీలో ఉంది, జడ్జిగారు శెళిఫోను చేస్తున్నారు. 

* హలో హలో - ఈజ్దట్ ఫోలీక్ శ్లేమన్ ? చేను 

జడ జగన్నాభాన్ని - మాట్లాడుతున్నా. ఎవరది - 

ధన స్పె క్ష శేనా - జా! గ తగా వినండి, చాలాకాలం 

నుండి నేరాలుచేస్తూ ఘోళరాలుచేస్తూ, తప్పించు 
కొంటున్న వ్యక్తిని పట్టిస్తాను మా ఇంటికి రండి. 

జగ 2 చ | ఆ అన్రను తేప్పీంచుకొంటున్న వ్య_కీని పట్టిస్తాను, 

అర్జెంటు - అవును మా ఇంట్లోనే! తొందరగారండి. 

అఆ-ఆ-అస్నీ ముఖాముఖీ చెప్తాను రండి, 

టెలిఫోను ెచ్తునీన ఉప్పుడు. 

; ఇంక భయం లేదు, వస్తారు పోలీసులు. న్యాయం 

జరుగుతుంది, నువ్వు మొత్తుకొన్నా, ఏడ్చినా ఏం 

లాభం లేదు, న్యాయం జరిగితీరాలి. పోలీసు లోచి ే  

న్యాయం జరీగేదాకా నీ కోట్లు విప్పను, అంతదాకా 

ఇలాగే పడివుండు, 

* నాన్నా - నాన్నా ! ఏమిటిది + 

: నాయర్ సంతా! కడా న? మా @' 
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ఇనా 

zw,. 

న్యాయాధి కాళ 

: సీకు మతి పోయినట్టుంది. అమ్మన్ కుర్చీ కేసి క్ట 

వెందుకు. 

: న్యాయం జరివించడానికవమూ ౮ 

క్ వాళ్లే నాన్నా, విప్పు. నోట్లోగుడ్డలు కరూడాకుక్కొ-వు, 

:వస్పకు. వదు - (పమోలా - వదు, మా అవు ది ది 
న్యాయానికి, ధర్మానికి అడ్డుగా వస్తున్నది. అంచేతే 
కక్టేను. పోలీసు లొచ్చేదాకా విప్పాద్దు. అదుగో 
విప్బాద్దంశే! 

* ఉండు నాన్నా, వీకే నిజంగా మతిపోయింది, 

: (నవు) మతిపోలేదు. (పమోలా- వతి పోలేదు, 
బుద్ధ చి సంది. పరిగాత్తుకొంటూ వరిగాత్తుకొంటూ 

బుద్దెచ్చిండి. పరుగు వరుగున చెంగు చెంగున, 
+ 

; ఊరుకోనాన్నా! అమా! అమా! ఎలా ఉందమా, 

గొంతుక నొచ్చెడుతూంచా ? మంచినీళ్లు కేనా ? 
(సన్నగా హీనస్వరంశో) వద్దమా ఎ వమండీ పోలీ 
సులకి ఫోనుచేశీ “చేనిటండీ ? 

: నేరంచేసిన వ్యక్తి పోలీసులకి స్వాధీనం శావాలి. 
వాళ్ళే ఆరోపణ చేస్తారు. న్యాయాధికారి వింటాడు, 
శిక్ష వేస్తాడు, ఇది _పొసీజరు ... పద్ధతి. 

* చాల్లెండి. వోరి కోరి కొరివితో తలగోక్కు.0టా 
నంటారేవండీ. నా మాటవిని 

* నీమాట? ఆడదానిమూట ఎప్పుతూ వినకూడదు. 

ఆడడానిమాట నించీ అధ్ధోగ శే, ఈ న (పళ 



న్యాయా ధీ కారీ 

et 

ఇగ 

జ్ 

యాంతకః” అని పెద్దలే అన్నారు. నీమాట చస్పే 

వినను, 

: పోలీసు లేమిటమ్మా, ఏం జరిగింది చెప్పు? 

ఏ మో నాన్నగారు పోలీసులకి ఫోనుచేశారు. 

: అవును చేశాను. వాళ్ళిష్పుటే వస్తారు. 

; ఎ౦దుకు ? ఇ 

: ఎందుశేమిటి? న్యాయం, న్యాయం జరిపించడానికి. 

అందుకు పోలీసులు 'మొచటి మెట్టు. 

: ఏమిటో ఏం బోధపడకుండా ఉంది. అమా, ఏమి 

టమ్మా ఇదంతా. నాన్నా ఏమిటి ? ఎందుకు-ఎందు 

కిదంతా ? అమ నెందుకు కళ్లేశావు? నోటో గుడ 
ల్ గా డే 

లెందుకు క5క్కే-వు గ 

: అడ్డొ స్తుంది. అనవసరంగా జోక్నం కలిగించుకొంటు 

న్నది. కాళ్ళా వేళ్ళా పడింది. కావలసినవని కానివ 

కుండా కాల్పుకుతినడం మొదలెట్టింది. కనికరించ 

కుండా కట్టిపారేళాను. చేముడిచ్చాడు కాదా అని 

నోరుచేసుకోడం మొదలెట్టింది. నోరు నొక్కేశాను. 

గుడ్డలు కుక్కే_శొను. కక్కిన చేనులాగ కూర్చుంది. 

కామ్గా ఫోలీసులకి ఫోనుచేశాను. 

; అంత అగత్యం ఏమొచ్చింది? స్వంతభార్యను ... 

: | పమోలా, నీకుతెలీదు, కట్టుకున్న ెళ్తాంకాస్క్ కన్న 
న్ "ఎక ౧ 

తంజేగానీ, కడుపున పుట్టిన కొడుకే అవనీ, న్యాయా 

నికీ ధరా శని అడ్డా _్టే కనికరించకూడదు. హరి 
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శృం దు జేంజేళాజు? కాటిసుంకం బెల్లి శేగాని కన్న 
కొడుకునై నా కాల్చడానికి పీ'లేదని కర డుకట్టిన 

హృదయంతో కటువుగా కాలదన్నాడుం తాళికట్టిన 

ధర్మపత్ని తలకొట్టడానికికూడా తటపటాయిం చ లేదు, 

తయార్ అన్నాడు. అదీ సత్య వాక్య పరిపాలన అం కే, 

అద్ ధర్భ సంస్థ పన అంశ. 

* అంతా హరిహృం దులేనా, 

: అవాలి, అనను. అంతా హరిశ్చం[దు లవాలి, 

అప్పుడే పపంచం చాగువడుకుంది. న్యాయం జరుగు 
తుంది. 

: వమిటి నాన్నా, మాటిమాటికీ న్యాయం న్యాయం 

అంటాను. నున్వు రురు అయిపోయానుగా. 

: అవును. అయ్యూను- రమై రయ్యాను, నిన్నతో రకు 

; అయినా- యీ వేనిపోనివి తెచి  సెట్టుకొంటా శేనుండీ? 

: ని కెందుకు నాన్నా-ర్హికైర య్య్యూవు, రామా కసా 

అనుకోకుండా. 

వ అక్కడే వారబడుతున్నా వు. న్యాయం జరిపించడం 

నిన్నటిదాకా నా ఉవ్యోగధర్భం; నేటినుంచీ విధ్యు క 

ధర్మం. అందున చి_త్తతోద్ధి, పాపభీతి, చేశభ క్రింకే 

(పతి పారుతూ చెయ్య వలసిన పనిచేశాను. పట్టుబడ | 

కుండా తప్పించుకొంటున్న వ్య_కోని పట్టస్తానని పోలీ 

సులకి ఫోనుచేళాను, వస్తారు, నెర వేకుసారు. 



ఇనసె వ్ రు 2 నమస్కారం జడ్డగారూ,' నమస్కా-రం. 

: వచ్చానా-నూ శేళ్ళాయుస్సు. 

: ఏమిటి, అర్జంటుగా రమ్మని ఫోను చేశాశ, 

* ఏంలేదు లాల వట్టినే- 

జ్ర 

2 వట్టినే రమ్మున లేదు, నట్టి. కారణం సే రమ్మ 

; ఆయన మాటల శేం శచోబూూూ వం లేదు వెళ్ళిపో 

ps అదికాదండీ_జక్టీగారు ఫోను చ చేశారు. 

; అజం లత ఇటకు. వా రేవో. 
రం ' 

: అవును (పసాద్. నాన్న ఊరి కే... 
* : జారికే కాదంటూ వుంటే, 

దయచేసి నువ్వెళ్ళు (ప ట్ సాద్. 
న. 

: కాదు _వపమాలా. 

: నేను న (వసాద్- 

వస్పెక్ట్స ర్ (పసాద్! నువ్వు మూ బంధువుగా-మ్మితు 

య. అమ్మాయిని వెళ్ళి చేసుకొనే. యునకుడీగా 

ఈ యింటికి రాశమదు, ఉద్యోగ ధర్మంలో వచ్చావు. 

అది నెర వేర్చి మరీ వెళ్ళు. సీ-డ డ్యూ టీని. న చెర 

"వేర సర్చడంలో యమ. పక్షపాతం చూశెట్లావం'జే 

అధికోరులకి నిమోద రివోక్టు. చేస్తాను. ర్త 

భల సరే చెప్పండి" Ns or ఎందుకు 

13 
విలిపించారు? 
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* ఎందుకు పిలిచానో ఫోనులో చెప్పానే. 

: చెప్పారు. మళ్లా చెప్పండి. అక్కొ-శ్లేదు. ఎవరా 
వ్యక్తి! చరాలుచోసి పట్టుబడకుండా _ 'తవ్పించు 

కొంటున్న వ్యక్తి ఎవరు! 

i ఎరెస్టు చేస్తానా? 

; చేసాను, 
ఎవైనా చెయ్యాలి సుమా. 

Pus చం ను వెప్పండి, ఎవరా వ్యక్తి? 

హరః 

; ఎవరు! మారా? 

: నాన్నా, నువ్వా! 

: అవును-- నేనే ఆ వ్య_కిని. 

: నమ్మలేకుండా ఉన్నాను, మారు నేరాలు చేసి 

తప్పించుకొంటున్నారంశే, ఎవశేనా నవ్విపోతారు ? 

: కాదు, మొగంబూద  ఉమి పోశారు. స్పెడు 

దుము రిస నామాద జన్నీపోతాను ? 

: ఏమిటి నాన్నా ఇదంతా?! నువుం నేరాలు చేయడ 

మేమిటి; అమ శని కర్చీకి కశ్ళైయ్యడ మేమిటి ? నాశేం 
_బోధపడడం లేదు. 

; అయోమయంగా న్రంది మొ అవు గౌరి కురా ి 

_ : అవును కళ్లను. అశ్షొ సే కట్లాను. 
షో (a) G5 అలి 6౬ 

ప : అంనా! అమ్మేదో నేరం చేసిందని వప్ప చెబు 

తున్నా వనుకొన్నా. అయినా అంతా అదేభా 
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. ఉంది, అమ్మయినా, నువ్వయినా వం నేరాలు 

వేస్తారు? 

* అవును. మో శేం నేరం చేశారండి ? 
* నేనేం నేరాలు చేశానో మోకు తెలియదు, ఎవరికీ 
తెలియదు. అంతా చేను మంచివాణ్ణనే అను 
కొంటారు. పరువుతో పదవితో పలుకుబడితో నా 
నేరాలు కప్పిపుచ్చాను. అయినా పాపం పండక 
తప్పదు. నిజాన్ని డాచలేం. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు 
దొరికిపోక తప్పదు. బ్రవాళశకాకపోతే శేపు_ఇక్క_డ 
కాకపోతే అక్క_డ-దారికిపోక తప్పదు, 

* ఏమండీ ! ఏమిటీ వేదాంతం? 
= గ క ఏర్; నువ్వు అడ్డురాకు. 

* అదికాదండీ. 

: అదికాదు లేదు, ఇదికాదు లేదు. ఊరుకో! ఇన 

"స్పెక్టర్ (పసాద్! ఏవయ్యా ఇన స్పెక్టర్ , (పసాద్! 

నన్ను అశెస్టు చేసావా; "లేదా ? 

: ఏం నేరం చేశారో తెలియంచే, వారంటు తేంచే; 
ఎల్లా చెయ్యను శ 

౩; వచేరం చెయ్యకుండానే యా అయి చేళ్ళు నిండా 

యంటావా? నేను నేరం చేశానయ్యా. తప్పించుకు 

తిరుగుతున్నానంకే వినిపించుకో వేం... ఏం మాట్లా 

డవ్? చేసావా; లేదా? 

* ఉండండి, (పమోాలాాా ఇలారా, చిన్న మాట, 
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౩ ఎక్కడికీ, ఎందుకు? పక్కకి oy మాట్లా డ్హమేం, 
నాముంచే మాట్లాడండి. నాకు లేని భయం మా 

"కెందుకు ! 

; అదికాదులెండి, శా _పమాలా, 

కొ దివిరావమ 0. 

: ఏమిటి (పమి=లా, ఏమిటి? మో నాన్నగారి ధోరణి 

వాలా వరక ఉం చే. 

: సమో (వసాద్-_నాశే కం భోధవడడం లేదు. 

ల ఒంట్లో వమేనా._ 

: పం లేదు, 'ర్మాతిదాకా బాగానే ఉన్నా నే 

a 

ఇ™, 

నిద కటుటం లేదన్నారు. నాలుగేసేదాకా వాత 
రి 

డైరీలు చదువుకొంటూ కూర్చున్నారు. నేను 
తెల్లారురూమునే మామోలుగా లేచాను. నాన్న 
కూడా 'రోబులాగ మార్నింగ్ వాకుకి వస్తారను 
కున్నా, ని దపోతున్నారు. రిశైరయిన తొలిరోజు 

' ఎందుకు లేపడం అనుకొన్నా. నొమట్టుక నేనొక్క.. 
నే నీ-కారు వెళొ నా ' వచ్చేసరికి ఇంత 

జరీగింది, 1 

: బహుశా కొంచెం అప్సెట్ అయివుంటారు. ఎందు 
' శేనా మంచిది... 
న (కేక) ఏమయ్యా (పసాద్ '___ వమిటారహస్యాలు 1 
నన్ను బరస్థు చెయ్యదలచుకో లేధా నం'? ఇలారా, 
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ః వద. | కువిరాల్తా, లాభం చేదు, B 

క (వభు నోోద్యో గంలో _ప్రమ్టో నత్త, పయత్న పూర్వ 

' కంగా (ముమాదం జరగడానికి (పస్తు తేరి నువ్వు (వగా 

ఢంగా క కుట "పన్ను తున్నా వని "సీను- | పవాద వేస్తు 

న్నాను. ఫమర్నించుకో. పారిపోవడానికి. అవకాశం 
కలిగిస్తున్నాననుకొంటున్నావు కాబోలు.. నేను పారి 

పోను. ఎందుకు, అులిఫోను దగ్గరకి వెడుకున్నాన్? . 
: కొంచం "బలిఫోన్ చెయ్యనీయండి. 

జ -“కఖవరికి? ఎందుకు ? నన్ను ఎగెస్టు చెయ్యాలో; అక్క 

కేదో వై అధికారులను కనుక్కోడానికా 2 చేను 
చెపుతున్నానుగా-విను. | క్రిబినల్ |పౌసీజరు కోడ్ 

వె జగన్నాధంగారూ, కొంచెం ఉండండి. హలో. 

హలో __ఎవరు ? డాక్టరు 'రామారావా... చూడు 
(బైదర్ -జసై yes లువ సరి 

జ ః డాక్టరా? వాశెందుకూ * అనవసరం; : అక్కో_న్లేదు. 

ఇ వినా (బదర్. -వెంటనే- స 

జ, 1 వద్దు.._నాకు డాక్ట్యరక్క-స్లోదు, వయ్ (వసొద్! ఆ 

' ఫోను పెళ్తుస్తావా, లేడా? 

ఉంటా డాక్టర్, 

జ : వ డాక్టరు ] డాక్ట 50దుకు 1 ఇహ్వుడు పీలవవల 

సింది, పీ డర్ని, గాని ప్లేడరక్క- సదు ! నాపత్సం 

3 

JB. 
చ్చ 
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చచే వాదించుకోగలను. అయినా  వాదించను. 

ముద్దాయే నేరారోపణ _చేసుకొంటున్నప్పుడు సమ. 
ర.0చవానికీ డిఫెన్సు కీ వ ప్పడర్పు శుద్ధదండుగ. వవయాా 

నస్పెక్టర్, నన్ను అరెస్టు చేస్తానా; లేడా? 

_ il, hte పుణ్య ముంటుంది ( 

పం వేశాను మొ! రో అంశ, పుణ్యమంటా వేమిటి! 

: జగన్నాధంగారూ-మిమ్మన్ని బరస్టు చేస్తాను. తప్ప 

కుండా చేస్తాను. అయితే మోకు చేసిన నేరం 

వమిటో ఇప్పండి. 

* చేను జడీగా ఉన్న ప్పుడు తప్పుడు వీక్షలు వేశాను. 
బు 

; మూ అంత నివ్పతుపాత వెన జడి వురొకరు. లేరని డా జ 

నిన్న నేకబా, చార్ శారంతా మిము తల అభినంది౦ 

. చారు. మరు తప్పుడు శిత్సలు వేశారంశే.__ 

: ఎనరూ నమ్మరు. అం తేకాదూ నువంనేది? నేవు 

ఎంతమందిని ఉరి తీయింఛానో నీకు తెలుసా? ఎన్ని 

కోటుంబాలని నిరాధారం చేశానో తెలుసా? నా 

మూలంగా ఎంతమంది యావజ్జీవం కటకటాల "వెనుక 

కన్నీళ్ళతో కాలం గడుపుతున్నారో నీఐ తెలుసా ? 

* నేరం చేసిన వాళ్ళనే కదండీ మోరు తిన్నీంఛారు. 

2 నికీ ౦చాను. నిరా: మీ ణంగా శిశీంచాను. నిరొ హా 

మాటంగా మాట్లాడే జాను “ని పబేళ్ళతో పోయీచానికి 

సాతి శేళ్ళు వశే నాడిని. తెలుసా ? 
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* మరి మోగరు విక్షు వే స్తే అకీళలు కూడా ఉండేదికాదు 

కదండీ 1 

: అవును. అడే నాజిత్తులమారి తనం. అందుకే నాకు 
[పాయళ్చి_త్తం “కావాలి, శిత పడాలి. 

న జడ్డీగారూ, నేనొక్క_మాట. చెప్తాను కోపగించుకోరు 
గద! 

వ చెప్పు. 

; అలా కూర్చోండి, 

క కూూరోడమూ! అపరాధి కూర్చోడవమా ? వీల్లేదు. 

. ఉచేక పడకండి. కూర్చోండి, ఇన్నాళ్ళూ ఉద్యో 

గానికి అలవాటు పడ్డారు. ఇవాళ రికురయ్యారు. 

నిన్నరాతి మో డైరీలు మీరు చదువుకొన్నారు. 

అనుభవం ఆలోచనా శక్తి పరిపక్యతేకి వచ్చిన యీ 

వయస్సులో పాతగోజుల్లోని మూ (ప్రవర్తన మోర 

తప్పుగా కనబడవచ్చు. అందుకే 

: నా మాద తీర్పు చెప్పడానికి నీకేం అధికారం ఉంది. 

న్యాయాధికారికి తప్ప నన్ను పరీవ్శించి శిత వెయ్య 
డానికి మరెవ్వరికీ హక్కు లేదు. నువ్వు వోలీసు ఆఫీస 

రవి. ఎరసుచేసి కోడులో హోజరు ెక్షుదాశే నీవిధి. 
(a) ౬ వ్ 

అది .నువ్వు చూసుకో, 

* మూరు ఎరెస్టు చెయ్యదగ్ధ చేరం చేశారని నాకు 

తోచడంళేదు. బుజువ్ర లేదు సామ్యాలుఆధభారాలు.... 

శ్ -లేకేం... బోలెడున్నాయి. 
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ఠం 

రం 

రం 

రం 

రం 

రం 

స్ట జగ్గా! నువ్వూ, ననూ" బాల్య స్నేహితులం, ఆ 

. మితులం కదా. నా కేసుదగ్గరవడింది. నువ్వు నాకు 

జ్యా యాధికారి 

: బచే జగన్నాధం. నాకు అన్యాయం చేశావు కదరా, 

* విను-.అదుగో నా స్నేహితుడు రంగనాధం శేక___ 

మ్, నా 

జో 
oJ 

అణాల 

వ్తిక్ష వెయ్యవనుకొన్నాను. చేశావురా దుర్శార్డుడా, 

చేశావు. 

: నన్నేం చెయ్యమంటావురా ర్లంగా ! 

: కళా సమా తుకుకా 

* రంగా రంగా ఆగు. 

: ఆగనా. ఎందుకుఆగాలి!ఆగను. స్; పాణానికి ఉసూరు 

మంటూ సాగిపోతా. ఆగను. పాణమి, (తుడ వను 

వ న్నాను.. గర్భ! _తువ్వి అయ్యాను. 

: నువ్వు నేరంచేశావుగదశి. 

* నేరం - ఏబు టా నేను చేసిన నేరం. పిల్లకి వెళ్ళి 

' వేశాను. అడానేరం. ఆ ఖ్ కట్నం న. 

అదా నేరం. ఆ కటా డబ్బు బాలకపో తే అప్పు 

చేశాను. అచా ప 

' అదే నేరం. 

పుచ్చుకోడం నేరంకాదురా! పుచ్చుకొని - గారికి 
“పోవడం నేరం. గాని నా నేరానికి అంత శిశు. 

క వెయ్యాలిరా..- 

: వెయ్యాలి. వెయ్యక తప్పశేభు. కు 



రం 

రం 

రం 

రం 

: వేశావు. నా పరువు తీశాను. నా కుటుంచాన్ని 
నాశనం చేశాను, నాకూతురు కాపుకం మంట గలి 
పాను. 

'* నన్నేం చెయ్యమంటావు. లంచం పుచ్చుకొనేముంచే 
అన్ని నువ్వు అలోచించుకోవలసింది. 

* శిత వేసే ముందు నువ్వేం ఆభేచించక్క_ చే దన్న 
మాట. లంచం ఇచ్చిన వాడే అది లంచం కాదు; 
“పాత బాకీ అని న కదరా, ఆ సాత్యుం 

 సాత్యుం ఇచ్చినవాడి తాహతు పరువు “ఖాతరు 
చేయదగ్గవి కావు కాబట్టి, 

: అన్రను ను న్వెందుకు ee చేస్తావు. లోకులెలాపో తే 

రః (భష్ట్రయినా, వ మట్టి కొట్టుకువోయినా, మంట 

స కలిసినా నువ్వెందుకు ఖాతరు చేసావు... నువ్వు 
తావాతు గల వాడివి; - - పరువు గలవాడివి. 

: నువ్వు మో ఆఫీసు డబ్బు. కూడా కకం చేశాఫ 

కదరా, 

: ఆ తరవాత కే క్క_ళానుగా. లోటు భర్తీ చేశానుగా, 

; అసలు లోబుందుకు రావాలి? 

రం : 

14 

నా జీవితంలో లో ఒందుకొచి ఏందో ఆలోచించావా! 

అది ఆలోచించను. ఎవరూ ఆలోచించరు, 

"ఏ అది శాసనాల (పకారం దక్ష వేసేవారు ఆలోచించ 

వలసిన వతతు . కాదు. శాసనాలు వేసే సేవాళ్ళు 

ఆలోచించాలి. 
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రం : WEA కళ్ళు లేవని వట్టినే అన్నారా * నువ్వు 

ఈసా: 

* వినలేమా. రంగనాథం చెప్పింది విన లేదూ! ఇక్కడి 

కళ్ళు లే లనివాడివి, _పపంచాన్ని చూడవు. (ప్రపంచం 

లోని అనాధుల్ని చూడవు. వాళ్ళ బాధల్ని చూడవు. 

అన్నీ ఏింటావు. విను-విను-సామ్యోలు విను-వారితో 
బాటు నాకడుపుమంటకూడానిను. నా సంసారం ఎలా 

నాశనం అయిందోవిను, నువ్వుచేసిన అన్యాయం 

వమీిటో ఏను. 

విన్నావా, పసొద్స్ రంగనాధం ఏం చెప్పాడో, 
విన్నానా! 

ఏమిట౦డీ_రంగనాధం ఎవరు! 

క్ కొచ్చా జే, అన్నీ చెప్పాటె. 

మో 
et 

మూలో మారు ఏదో మాట్లాడు కొంటున్నారు. 

అంతే, ఇక్క_డి కెవరూ రాలేదు. ఏం చెప్ప లేదు. 

ః ఇదిగో | పసాద్. చేనంకు నువు పతుపాతం వహిస్తు 
నం. క 

న్నాను. పసి కీరాదు. | 

"చనం పతవాతం వహించడం చేదు. మోరుచేసిన 

నేరం బుజువుకా లేదు, 

: ఉ౦కా బుజువు కాకపోవడం ఏమిటి? అర్హం ఉంది. 
Gq 

మూసంవుంది. అంతా బుజువ అయింది. రంగ 

నాధం లంచం పుచ్చుకొన్నాడని నేనేనా చేతులతో 
శిక్ష చేశాను. 

: అది నేరం ఎలా అవుతుంది ! 
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జ 

~~ 

మ 

: కానూ. నేరమే, నా బాల్య స్నేహితుడు; (పాణ 

మ్నితుడు లంచం ట్ట. శేస్తు కొన్టైయ్య 

: కొకైయ్యణా నికి ఏలుంకు ఎందుకో ట్ట 

_పాణమి[తుడి శిసుకడా అని. 

; పతుపాతం వహించి కొశ్తుశానను కుంటారు. లోకం 

“అలా అనుకోవడం నాటీ యిష్టంలేదు. అందుే 

(పగా 3 

మిమ్మల్ని బాధచవిడుతుందని వేశారు. 

; వవుయిలేనేం; చేశాను. (x) 

ee క 

(x4 

మితి ఎంతో అంత కిక వేశాను 

లోకం. అనుకొంటుందని కాదు- మి మనసే స్స 

: అయినా అది నేరంకా దే. 

: అది నేరంకాదు- స్నేహితుడు ఏ లంచం పుచ్చుకున్నం 

దుకు శిన్నీంచాలో ఆ లంచం నేనే పుచ్చుకున్నా 

నయ్యా, అందుకు నన్ను ఎరస్టు చెయ్య చేం ! 
లు a | 

; మోరు-మిోరు లంచం పుచ్చుకున్నా రా! | నమ్మ లేని 

మాట. సిఫార్పు, పక్షపాతం లంచం అనే మాటలే 

మీరున్న -వోటుకి ఆమడ దూరంలో ఉంటాయే... 
మోరు లంచం పుచ్చుకోడ మేమిటి / 

౩ నిజమేనా నాన్నా--- 

: నిజమే-నీకోసం- నీ వళ్ళి చేయడానికి లంచం పుచ్చు 

కొన్నాను. (ప్రసాద్కి కట్నం ఇవ్వడానికి పుచ్చు 
ర్ న్నాను, 
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tr 

న్యాయా థీకా 

: నాకు కట్నం ఇవ్యడానికా ? నేను కానాలనలే చే! - 

న్ అన్నాళ్ళు జడ్డి పనిచేసిన నాడిని హోదా గలనాడిని 

అల్లుడికి కట్నం ఇన్వ లేదంశే నాకెంత నామోవీ.. 

“+ ఇంతకీ మనకి మ కద! అంత లంచం 

పుచ్చుకోవలసినంత వ మొచి స్స్ పడింది. 

2 రిళైరు అయిపోతునా ననే భయంతో ముందు జాగ 

రర పడ్డా లంచం తీసుకొన్నా. నా ఆఖరి కేసులో 
లంచం తీసుకొన్నా. నా స్నేహితుడు .రంగనాధం 

కూతురు. వెళ్ళికోసం, _లంచం పుచ్చుకొన్నాడు. 
అలాగ నేనూ పుచ్చుకొన్నా. వాడికి శితవేశాను. 
నాకూ పడాలి, 

: జగన్నా ధంగారూ, అంతా మిరు ఊహించు 

కొంటున్నా శేమో! నిజం కాదను కొంటాను. 

* నిజంశకాదూ. నిజం కాకపోవడం దమిటి? (వమిోలా, 

వెళ్ళి నా మేజా. సొరుగులో పదివేల రూపాయల 

నోట్ల కట్టలుంటాయి పట్టుకురా. నెళుు వెళ్ళ వేం. 

నీత్రా నువ్వు తీసుకురా. సశే నేనే తెస్తా. 
న వనుర న నితమ్మగారూ, నిజమేనా, ఇంతా నిజమే 
నంటారా | 

; చవిటో ప 

; నాన్న తీర్చు చెప్పిన . ఆఖరి కేసు చాలా వెద్ద కేసు. 
న. కేసు. అయనా ఆయన లంఛ్రం పుచ్చు 

ఫొన్నారంకే... 
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జ 

జ - 

* నమృండి=నమి శ్రతీరండి-ఇదినో రూపాయలు ! చూడ 
వయ్యా-దూ దౌడు. . సామ్యం, కనబడిందా. ఈ పాపిష్టి 

డబ్బుకి నా ఆత్మని అమేేశాను. కళంకంలేని నొ 

కీర్తికి “పేరుకి, | పతిష్టకి మచ్చ శెచ్చు.కున్నాను, 
వ ఇది మారు లంచం 'పుచ్చుకొన్న సొమ్ముని సాత్యు 

మేమిటి ! మా. కష్టార్టితం కాకూడదా.. 

* మొన్న జ్యాంకిలోంచి డబ్బుతీశారు కొదంపీ. 

*నీ ఫీక్సెడు డిపాజిట్టు తీస్తున్నానని చెప్పావు కచా 

నాన్నా, 

న నామాట విని మారు. హపానరాన 

పడకండి, గోల చెయ్యకండి. 

: గోలా, ఇది గోలా. నిజం చెస్తే గోలంటా వేం? 

రామనాధం నమ _స్సే సే సార్! వం దర్ (వగాద్, అర్థం 

జ్ర 

ల 

టుగా ఫోనువేశావు. ఎవరికి వంట్లో బాగులేదు ? 

_ససాద్ కి బాగులేదు, మా ఆవిడకి బాగు లేదు? 

(పమిోలకీ బాగులేదు, 

; వం లేదు 'బదర్, జడ్జిగారు కొంచెం 

- కొం చెమేమిటి, జా ప్పీగానే లంచం పుచ్చుకొన్నా. 

చూడు డాక్టర్, ఈ నోట్లని పరీశ్నీంచు. ఇవి లంచం 

పుచ్చుకొన్న నోట్లో; కావో నువ్వే వెస్పు 1 

మో చెయ్యి ఒక్క-సారి ఇలా ఇయ్యండి.- 

వ నోట్లని పరీక్నీంచవయ్యా అంకు నా చయిథమ్మంటబా 

. నైం౦దుకూ? 
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ణి 

న్యాయాధి కారి 

* మో Su చూ చసేనే గాని చెప్ప లేను. 

: అయితే చూడు, ఇవి లంచం పుచ్చుకొన్న నోశ్లే 

“కదూ? 

+ జక్టీగారూ, లీడింగ్ క్వొశ్చెన్సు వెయ్యికూడదండీ, 

హ్. అబ్జెక్షన్ సన్ శుయిన్లు. సశ సీ నిప్పాశ్నీక మైన 

రిపోర్టు కోష్టు వారికి దాఖలు చేసుకో. 

: es ne పుచ్చుకొన్న నోట్లుకావు, ' అందు 

వేత. 

: అబద్ధం. కావూ-కావూ_ అంతా అబద్ధం. 

: మారు కొంఇం రగు తీసుకోవాలి. ఆరాటపడకుండా 

ఈ సోఫాలో కూర్చోండి. 

* నొంయం జరగాలి. ' జదిగితీరాలి, (వసాద్ా పసాద్- 

నన్ను ఎరస్టు చేయకపో లే వూరుకోను. 
: థఊమించాలి, చేను చెయ్య లేను. 

చెయ్యవూ- నెనే. బలిఫోను.._ చేసా సూపర్నెం 
టుకి అులిఫోనుచేస్తా-హలో_.వహాలో. మాశేసా__నేను 
జడ్జీ జగన్నా ధాన్ని -సాక్ఫ్యుం చూపి ట్రినా మావాడు 

* ఇన్ స్సెర్టరు (వసాద్్-నన్ను అరెస్ట చెయ్యడం 

శేమ-అవునోవమిటే- మిరు “అతనితో మాట్లాడు 
తారా-మంచిది- -వవయ్యా, _ | పసాద్-మో "దొర నీత్రో 

మాట్లాడు తాడట-మాట్లాడు. 

; .యన్ సార్ ,... యస్ ... అవునండి చేను నమ్మ'లేనండి 
ఫ్ f ఖెరు లంచ౦ పుచ్చుకొన్నారు ORO ఇంది పుచ్చు 
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. కొంటూవుంకు దొరకలేదు: ..-అవును ;.. యస్ 

సార్ ... అవునండి. ..యనస్...అలాగేనండి, =. 

* వం, ఏవన్నాడు. 

: చెయ్యనున్నామూ- వెయ్యమన్నాడూ+ నాకు తెలుసు- 

న్యాయం జరిగితీరుతుంది: ధర శ? రాటు స్తుంది; 

చయ్యి-ఎర స్టుచెయ్యి. 

వ కాసామోరు లంచం పుచ్చుకొ నేదీ. చేదు-- మేము 

చేశదీ లేదు. 

* ఆ-వవిటి. . 

: మారు శెస్టు-తీసుక్ోండి. 

: కేసువాయిదా పడింది. మారు ఈమా। త సు 

కొంటారా* ఒంటికి మంచిది... 

 నిదకి. మందిస్తున్నావా - నాకు న్మిదకి. మందిస్తు 

న్నావా?నా శేమందూ అక్క- శ్లేదు. 

3 చూడండీ మోారు- | 

శ నువ్వేం మాట్లాడక- =-ఏ౦ we లంచం పుచ్చు 

కొంటూ ఉంకే చేను డొరక లేదనా మొ అభం 

తరం-సశే చూస్తూ ఉండు - దొరికిపోయీయోగం 
నాకుంది. అందుకే అంత లంచం ఒక్కసారి ' పుచ్చు 

' కోలేదు, ఇప్పుడు-వస్తారు-ఇస్తారు-మారంతా లోప 
లకి వెళ ళం een 

* మోరీ మందువేసుకొంజే' నెళ్ళిషోతాం. 
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సుకొంటా-ఏం (పసాద్, (వత్యతుంగా దొరికి 
పోతే పట్టుకొంటానని మాటయిస్తావా+! 

: ఇత * 

* అయితే అంతా లోపలకి వెళ్ళండి, 
Po ఆవలిసాడు. 

.2 రండి-వం భయం లేదు. 

: (ఆవలిస్తూన్సే భయం...భయం... 
: త్త అందులో అంతా సర్టకొంటుంది. 

; ఏం పమాదం కాదుకద. 

అం అబ్బే అనుస మామూలుగానే ఆన్నాడు. 

న ఉ( బేకం, అంతే- 

; ఏమో డాక్టర్ నాబూూ నాకు బెంగగా ఉంది. 

* మాం బెంగ మెష్టుకోకండి. (వసాద్, మోవాడినిలా 
సోఫామోద పడుక్కో. పెడదాం రా. యన్-లఅ- 
(పమిలా ఆ దిండు అందుకో, 

ఫ్ ఏమ్మాతం సేపు ని ఎద పడుతుందం౦టావ్ ___ 

: ఆశేడు గంటలు ని బాలి. 

: FC టు య 

: ఉండు (పసాద్, నువ్వు అప్పుజే వెళ్ళిపోతా వేం. 

; మా రిద్దరూ కొంచం ఇంట్ల నే ఉండండి బాబూ. 

ఏ అలా నండి, 

: ఆ గదిలో: కూర్సుందాం... 
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కణం విరామం, 

గడియారం ఎనిమిది గంటలు కొడుకుంది 

: జడ్జిగారూ.._జడ్జిగారా జ న్నాభమూా ! 

* జగన్నాధంగారు పడుకొన్నారయ్యా, విశ్వనాథం. 

* సోఫాలో ని దపోతున్నా శే? 

శ ని దలేచారని.తోటవాడు చెప్పాడు. 

: మళ్ళీ వద్దాం లోకనాథం. 

కద విశ్వనాధం. 

: (నిద లేస్తూ) ఎావారూ- ఎవరది- విశ్యనాధమూా! 

2: సమస్కా_రమండీ. 

: చాలా భాంక్సండి. దరిశనం చేసుకుపోదామని- 

: వెళ్ళిపోండి- వెళ్ళిపోండి. నాకు ఏమో వద్దు. 

* అదికాదు జడ్జిగారూ. ' 

న Gg DMD GIB * నువు(౦డు లోకనాధం. జగన్నాధంగారూ, మాకు 

మా పతంలో తీర్పు చెప్పారు-అందుకు - 

బాబా మరు వెళ్ళండి. వెళ్ళండి విశ్వనాధంగారూ. 

: చూడండి.___మేమేదో ఇస్తామని చెప్పాం _ సగం 

బ్రిచ్బాం_తక్కి-నది_ 

(3 

లొ ; నాశేం వద్దు... దయచేసి. 

తో : లంచం తీసుకొంబామని నూనే వప్పకొన్నారుగా. 

; నువ్వుండు లోకనాధం. నూవాడికి ఎవరిదగ్గర ఎలా 

మాట్లాడాలో వీషోూ తెలియదు...మం చీ చెడ్డా wr 

15 
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* మాకో దండం___మోారు వెళ్ళండి. 

* మోర ఆ! గహి_ే మేం బతగ్గలమా ? 

: ఇస్తామన్నా౦.___తీసుకొచ్చాం-పుచ్చుకోండి. 

: (గావుశేకు వద్దు---తీసుకుపొండి - ఇదుగో ఇంతకు 
ముందు మిం రిచ్చినడబ్బు--ఇదికూడా పట్టుకువాండి ఆ 

నా జనులో-జడీగా పనిచేసినంతకాలం దమి_డీ 

లంచం పుచ్చుకో లేదు, నా (వతం చెరపకండి. 

పట్టుకుపోండి. 

| మో ేం-డబ్బు ఇచ్చినందుకు తీర్పు ఇప్ప లేదుగా* 

న్యాయం మా పతన ఉందసి-- 

; మారు డబ్బు పట్టు కెళ తారా... 

2 మిరు - మామాట కాదనకూడదు. కాగితంమోద 

మారు సంతకం 'వెట్టడ మెవిటి; లశ్లకి లతలు 

నాకొొచ్చి కలిళాయి. ఇందండి - తీసుకోండి. 

: ఆ_..అప్పుడే లేచిపోయా శే___ 

: ఆశ్చర్యంగా ఉం ే_..ఆమందు ఆరుగంటలై నా పని 

చయ్యా లే. + 

; పోలీసులు బాబోయ్! పోలీసులు. 

; ఎవరు మోరు! 

: జడ్టీగారు-ఏమిటండీ ఇది-మమల్ని పోలీసులకి _ పట్టి 
సారా! ఇది మోకు ధర్ముమేనా ? 

*: తమించండి బాబూ, ఇన స్పెక్ట్ర రుగారూ తమించండి, 

: (ప్రసాద్ el 
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* నిజమే నన్నమాట - మిరు = చెప్పినమాట 

* ఇందాక ఏం అ ఏర్ ఇప్ప లేచే. 

ఏ; ఈ అయిదు నిముషాల ని దలో అంతా మరిచి 

పోతారు, 

ఏ న్మిదేమిటి డాక్ట ర___ ' 
లు 

* వం లేదులెండి. 

: నువ్వెందుకొచ్చావ్ ! నాశేం చేసింది? | 

* ఏం లేదండి. 

ఏ; తమించాలి. 

2 భోగాపురం వారసత్వం కేసువాళ్లు మీరేనా? 

* (వణుకుతూ) అ__అ-_అవ్ఫున--నండీ- 

లంచం ల్రిస్తున్నారా? చెప్పండి- నిజమేనా జగ 

న్నా ధంగారూ, 

: అవును (పసాద్. ఇంత బళతుకూ బతికి ఇంటి వెనక 

చచ్చినట్టు-ఇన్నాళ్ళూ పవి_తంగా; పరువుగా-నీతిగా 

నిజాయితిగా బతికాను-_ఇప్పుడు-హీనంగా-నీచంగా - 

; రథ్నీంచండి ఇన్ స్పెక్ట్రరు గారూ ! జగన్నాధంగారు 

వద్దంటూనే ఉన్నారు. మేమే మా సంతోవం క్రొద్దీ- 

నా మర్యాదా మంట గలిపారు, సరున్హ బజారుకి 

ఈడ్వారు. కలలోకూడా కానీ లంచం పుచ్చుకొనని 

నాచేత, కాళ్ళా వేళ్ళాబడిపుచ్చుకొ నేదాకా కాల్చుకు 
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తిన్నారు, పుచ్చుకొన్న్నాను. ఇన్ స్పెక్టర్ -పుచ్చు 

కొన్నాను. శకానీ-ఇక-నీ విధి కానియ్. 

: (వత్యత్షంగా పటుబడాగు. 
టు డ 

* అనుకొంటూనే ఉన్నాా-ఎంత కళ్ళు మూసుకు పాలు 

తాగుతున్నా-విల్లి పట్టుపడక తప్పదు. లోకాన్ని 
వమమూసేందుకు మూకోడు ఎక్కడా ఉండదు. పాఠా 

త్తుగా పోలీసులు పషట్టుకొంటారని మొదటినుంచీ 
అనుకొంటూనే ఉన్నాను. అనుమానిస్తూనే ఉన్నా- 
అనుకొన్నంతా అయింది. 

: ఇంకెపుశూ చెయ ౦-వొది లెయ్యండి-ఇన్ "స్ఫెక్ట్స్ రు 

గారూ .మోారుకూడా కొద్దిగావదో-త ణమో-పణమో, 

: నువ్వుండు లోకనాధం! ఇన్ స్పెక్టరుగారూ, కొండంత 
"దేముడికి కొండంత ష్మతి కాదుగాని... 

* నాకు లంచం ఇనా మంటున్నారా? 

* లంచమని కాదు- వదో- 

* నోరు ముయ్యండి, 

* అదీ నిజాయితీ అంక. మంచిది. | పసాద్, నాలాగ జో 

ఖా 

'వెత్తపడకు..._ఎరస్టు చయ్. 

: విశ్వనాధం - నాకొంప తీశొవ్ర, దుంప తెంపాను. 

ల౦వాలు' పుచ్చుకొనే జడ్జిగారు కాదయ్యా అంకే 

విన్నావుకాదు. చివరకి-చూడు, ఎరస్టు చేయిస్తు 
న్నాడు, దగాకోర్, ఈ. జడ్జీ మోసగాడు, 
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మ్ : నువుం౦డు లోకనాధం. ఏవిటండీ జకడీగారూ * మోకు ఏ జే 
చెప్పి ,.. 

* వం లాభం లేదు. ఇచ్చినందుకు మిమ్మల్నీ, పుచ్చు 

కొన్న ం౦దుకు నన్నూ ఎరస్టు చెయ్యక - 

* తప్పదు. 

: (వసాద్, ఏమిటీ ? 

; ఏమిటి నాయనా | 

: జడ్డగారు చెప్పిందంతా నిజమే, ఇదుగో _పత్యతంగా 

దొరికిపోయారు. 

: ఆం...నాన్న లంచం పుచ్చుకొన్నారా! 

: పుచ్చుకొన్నానమ్మా- . 

2 (పసాద్-( పసాట్ -నాన్నని ఎరస్టు చేసావా? 

: చెయ్యక తప్పదమ్నా. 

: కాబోయే మామగారిని ఖైదు చేస్తావా, 

న 'చెయ్యాలి-కాబో యే మామగారుకచా అని కనిక 

రించ కూడదు. కట్టుకొన్న వెళ్ళాంకాన్, కన్న 

తం డేగాని, ౬ కడుపున పుట్టిన కొడుకే అవనీ, 

న్యాయాన్నీ, ధరా ని జరిపించేటప్పుడు ... కరక్యూ 

డదు, హరిశ్చం[ దు "జం వేశాడు?! కాటి సుంకం 

చెల్లీ చ్తీగాని కన్న కొడుకునై నా కాల్చడానికి పిల్లే 

దని కరడుగట్టిన హృదయంతో కాలదన్నాడు. తాళి 

గట్టిన ధర ఢ్రసలిష తలకొట్టటానికి కూడా తటపటా 
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యిం౦-చ లేదు. తయ్యార్ అన్నాడు. అదీ సత్య'వాక్య 

పరిపాలన అంటీ, అదీ ధర 3 సంస్థాపన అంటు. 

(్రసాద్నువ్వు నాకు నచ్చావు; తీసికెళ్ళు- 
నన్ను తీసుకెళ్ళు. ; 

* సాయనా, సీకాళ్ళు పట్టుకొంటా. వారిని అరెస్టు 

చెయ్యకు. 

: (పసొద్, మాట్లాడ వేం _(పసాద్. 

వం చెయ్యను పమోలా, 

* అంతేనా- 

* రాయ పసాద్ నా చేతులకి బేడీలు వెయ్యి-తీసు కెళు (| 

న్యాయం జరిపించు, 

పై పదండి, 

* వవండీ - ఏవండీ - వెళుతున్నా రా_మోరు - హ్రాం 

అంతట మిరు అరెస్టు చెయ్యమని కోరుకొంటారా? 

జైలు కెళారా, 

: వెళ్ళక తప్పదు. 

: వెళ్ళండి. ఆళ్జై ల్లోనే కూర్చోండి, ఇంతకాలం సరు 
వుగా బతికిన (బతుకు బండలయి తే చూస్తూ 

కూర్చోండి. వ కూతురు చెళ్ళికోసం లంచం పుచ్చు 
కోడానికి ఇష్ట పడ్డారో; ఆ కూతురు పెళ్ళి ఆగిపో లే 
ఆ జైల్లో కూర్చొని ఆనందించండి. కల్లోకూడా కానీ 
లంచం పట రనే మా పేరూ (పతిష్ట పరువూ 

లు వ 
ముఠా = జీ వ _ నుంటకలి స్టే మహరాజులాగ జైల్లో 
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"ఇ 0 rR 0 

కూరొనండి. మోతు టైలు కెళ్ళాక మేము అవ 

మానం భరించ లేక నుయ్యో గొయో చూసు 
కొం శు అదికూడా విని ఆనందించండి, - వెళ్ళండి. 

స నీతా. 

: కానియ్యండి. 

వ! పసాద్ —హారపాశెంది అంతా పొరపాటు. 

; పొరణబా శుమిటి ? 

: ఇది లంచంకాదు, 

: కాదండి.__నిజంగానే కాదు. 

: కాకపోతే మరేమిటి ? 

* ఏమిటా? ఏమిటంయే,... 

ఏ నువ్వుండు లోకనాధం: ఇన్ స్పెక్ట్రరుగారూ .. 

* ఏం! 

: మోరూరుకోండి. నేచెప్తా. (పసాద్ నేనేదో మతి 
స్థిరం లేక మాట్లాడాను. అవేం పట్టించుకోకు, 

; (వత్యతంగా కనబ జే ఈ డబ్బు సంగ లేం చెప్తారు ? 

: (పసాద్, నువ్వు---నువ్వు--నా కాబోయే అల్లుడివి 

Cn) 

ఇలా అంటావా ? 

ఆ నిషయూలెందుకు ? 

: మా (పమాల మొఖంసూసి___ 

: ఇది లంచం కాకపో తే మ శేమిటి- 

: వమిటా-నాయిల్లు అమేేస్తున్నా. అందుకు ఏ్ళ్లు 

ఎడ్వాన్సు-ఎడ్వాన్సు ఇస్తున్నారు. 
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* అవునండి.___ఇది ఎడ్యాన్చే. 

వ ఆ సంగతి కోర్టులో బుజువు చేసుకోండి. 

* అం లేనా? 

2 ఏం "చెయ్యమంటావు (పమిోలా | మో నాన్నగారు 

సూపర్నెంటుకి ఫోను చేశారు. వై అధికారులదాకా 

వెళ్ళింది. ననేం చేయ వేను. 

; (వనాద్, 

నడవండి జగన్నాధంగారు-డోం ... మోరూనూ. 

: విశ్వనాధం. నా దుంప తెంచావు ... కొంపతీశావు. 
: నువ్వు౦డు లోకనాధం. పదండి ఇన్ స్పె శ్రరుగారూ. 

: నీతా, [వమోలా___ వెళతా, 

: (ఏడుస్తూ నాన్నా. 

“వరద 

: డాక్టర్ _ వాళ్ళని కొంచెం చూస్తూవుండు (బదర్ . 

; అలాగే (బదర్, 

కొంచెంసేపు విరామం. 

: డా క్షర్ గారూ. 3 - (ఏడుస్తూ) 

* ఊరుకో (పమోలా,. 

* ఏ౦ బాబూ._నాదికి మతి స్థిరంగా లేదనిచె చే ఒది 
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' ఎలాగమ్మాా-నిన్న వీడ్కోలు సభలో అంత చాగా 

మాట్లాడారు_వారికి మతి పోయిందంకశు. ఎవరూ 

నల 

ఏ కాదు సొాబూ, వొద్దున్న చూశావుగా. 

* వమో__అంతా న్యాయాధికారి చేతిలో ఉంది, 

: న్యాయాధికారి - నాన్న కూడా నిన్నటిదాకా 

న్యాయాధికా శే, ఇవాళ. నేరస్తుడు. డాక్టరుగారూ 

ఆ ని దముందు-_ 

: వారిమోద పని చెయ్య లేదు. మనసుఆ రాట పడినప్పుడు 

అచేం వని చెయ్యదు. 

* పది.-పది హేను మాతలు వేసుకొం కే 

: | పమాదం౦...! పాణం పోతుంది. 
టు 

* థాంక్సు వాక్టృరుగారూ. + “థా౦క్సు. 

జులిఫోను ధని, 

: (అందుకొని) హలో 1 సూపర్నెంటుగారా... నమ 

స్కారం. మా నాన్నగారు కావాలాండీ. పిలుస్తాను 

దయచేసి ఒక్క-నిమివం ... (ఆగి పసాద్,(పసాద్ ... 

ఫోన్కాల్ నీకు, 

(వచ్చ ఫోన్ "“కాలొ 4. 

: నమస్కా-రం. చేనండీ | పసాద్ను, వమిటంటారూ ... 
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జడ్జి జగన్నాథంగాశే కావాలా... ఒక్క నిమివం 
(అగి జగన్నా థంగారూ ... మిమ్మల్నే నీలుస్త... 

: య చేను, జగన్నాథాన్ని తిథి (ఆగ్రో! Gc, =e tee 

అెస్టు చేశాడు, (నవ్వి) బాగా ఆహర (వంకా 
నవ్వి) అనను. అం తాఅనుకొన్న స్టే... మశే,,చూశూూ, 
వక పు! _తికనిచ్చి వెళ్ళి చేస సెిముందూ - ఈ మా తం 
పరీకుచేసి వుండ సొదం౦టావా మరి, ..ఆం ఫరవా లేదు.. 
నా కిక భె శే, “నా అంతవాతూ శాని__ 
నురోటిశాదు .. ఓ ఏమిటి! | వసాద్ను వీలవనా... 
(తృప్తిగా, అల్లా, వసాద్, (పసాద్ ...మో సూప 
"ర్నెంటు--- 
(ఆశ్చర్యం) ఏమిటి నాన్నా ___ఇదంతా___ 

౧ న్యాయం స 

: నవుస్కా-రం. నేను _పనాదునండి .. అహ చి త్తం, wi 

అల్లాగాండి. ఐతే ఇదంతా నాటకం అంటారా. 
నమ్మ లేకున్నాను. అంపహా, న్యాయం జికె భన 

యోగ్యత నాకుందో లేదో అని, 'యీూపరీత చేశారా 

జడ్జిగారు... ఎంతపని, తవు కిదంతా తెలుసు నన్న 
క. ఓహో, అందుకా పట్టుబడితే అ రెస్టు య్య 

మన్నారు ఇందాకా .. హస. పరిష్నే చేశావ. 
కృతజ్ఞుల్ణి... జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటా ___ ఆ? 
ఏమిటి... (ముసిముసి నవ్వు) శేపు మా పిల్లలకీ ఈ 
ఫాఠమేనా-నమసా గ్రార౦ ... నమరిప్రుంటా, 
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; ఏమిటి (వసాద్ ఇదంతా... 

* ఏమండీ జగన్నా ధంగారూ, బలే నాటకంఆడా శే... 

i (గంఫీరంగా) అవునోయ్. కట్టుకొన్న వెళ్ళాంశానీ, 

కన్న తం డేకాన్కీ కడుపున పుట్టిన కొడుకే అవనీ, 
న్యాయానికీ ధర్మానికీ అడ్డాశస్తే కనికరించ కూడదు. 
హరిశ్చం[దు జేంచేశాడూ, +. అదీ సత్యపరిపాలన 
అంచు. అదీ ధర శసరిపాలన అంక __ 

; (సంతోషంతో, బాగుంది నాన్నా. 
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మర వెఅలీ 

పసావన 

యువకుడు : ఈడోరులోని, ఒకానొక పార్కులోని రాతి 

జెంచీ ఒకటి రోజూ నాతో మాట్లాడుతూంటుంది. 

నమ్మండి. మరోసారి చెప్తా. ఈఊారులోని ఒకానొక 
పార్కులోని రాతిబెంచీ ఒకటి నాతో రోజూ 

మాట్లాడుతూంటుంది. చేను పొరబడడం లేదు 
పార్కు-బెంచీ ఏమిటి, మాట్లాడడ మేమిటి-అని మిరు 
కొట్టిపా శేకండి. పార్కు బెంచీకూడా మాట్లాడగలదు. 

కదలిక ,.ఉన్న మాననుడు, కదలిక లేని రాయిని 
డేముడిగా పూజిస్తున్నాడు. మానవుడు ఆలోచించ 
గలడు, మానవుడు తాను సృష్టించిన చేముడు తనని 
సృష్టించాడని ఆలోచించేడు, దేముడు ఆలోచించ 

గలడని మానవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు. మానవుడి 
ఊహలో ేముడు రాయి. చేముడు ఆలోచించ గలి 

గతే రాయి ఆలోచించగలదు. ఈ వాదం మి+రు 

ఒప్పుకోరు. నాకు తెలుసు. పోనీ మరొకలాగ చెప్తా, 
మానవుడు ఆలోచించగలడు. తనలో తొను 

ఆలోచించుకున్న ఏషయాలను ఇతరులకు _పకటించ 

గలడు. ఆకలివే శే అహారంకోసం అ న్వేషి౦చగలడుం 

అతనిలాగ అలోచించగల ఇతర జంతువులూ, 
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ఆహారం కోసం అశేంషించగల జీవకోటీ అతనిలాగ 

అభి పాయ [పకటన చేయ లేకపోయినా గొంతుకతో, 

వదో ఒక శబ్చాన్ని చేయగలవు. ఆలోచించగలవు. 
వాటిలో అవి "మాట్లాడుకో గలవు, ఇక అచర జీవ 
కోటో? వాటికీ ఆహారం అనసరమే. ఉన్నచోటనే 
ఉండి - లేక ఉన్నట్టుకనబడి - మనకు కనబడని చేల 

కింద ఆహారాన్ని సంపాదిస్తాయి. అవి ఆలోచించను. 

వాటిలో అవి సంభాపీంచవు. సశే ఇక'జడ పదా 

నాలో - కదలవు. ఆహారాన్ని కావాలనవు - ఆలో 

చించవు. మాట్లాడవు. జడపదాశ్తాలకి ఉదాహర 

ణలు కుర్చీ, తోలు సంచీ, మొదలై నవి. అయినా 
ఇవి జీవంలేనివా? కావు, ఒకనాడు సజీవవైనవే. 

చచ్చిపోయిన చెట్టు శవాన్ని ముక్క-లుచేసి అఆకశ్చైతో 
మనం కుర్చీ తయారు చేస్తున్నాం. ఛంపిన పశువుల 

చర్మాన్ని సంచీలుగా కుట్టుకొంటున్నాం౦. అవి -వని 

పోయిన జీవపదాన్ధాలకించే జము, 'వూర్తిగా వనాడూ 

జీవంలేని, ఎన్నడూ చలనం లేని వకోశానా ఆకలి 

దప్పులులేని బంపతాకా లా ఉన్నాయి. అందులో 

రాయి ఒకటి, రాయిలో శ _క్షిలేదా.. , కదలిక 

లేదా... రాయిని విపిరికొడికే ఎదురుగుండా ఉన్న 

గాజుపలక బద్దలవుతుంది. దానికి కదలిక నకం 

వచ్చింది. గాజుపలకని బద్దలుచేసే భక్తి బక్క యుంచి 

వచ్చింది. మానవుడే ఇచ్చాడు. రాయికి కదలికనీ, 
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శ క్రిసీ ఇవ్వగలిగిన మానవుడు దానికి మాట్లాడే 
శక్తిని ఆలోచించగల శక్తినీ ఇవ్వ లేడా? ఇ్రవ 

గలడు. కాబట్టి నేను ఈడారులోని, ఒకానొక పార్కు 

లోని రాతిబెంచీకి ఈకథ నలు. | పసాదించేను. 

అందుకే అది రోజూ నాతో మాట్లాడుతూ 

ఈరిటు౦ది. 

ఫం, పాక్కు బెంచీ ఎందుకు మాట్లాడకూడబూ ? 

ఏమిటీ ? మాట్లాడినా ఏమిటి మాట్లాడగలదు? అని 

అంటున్నా రా! చెప్తా వినండి. మనలాగే వ 

యుగంలో జీవిస్తున్నదో, ఏసం వదాయంలో ఏ 

గింవో వారి పభావాల (పతిబింబ కిరణాలనే (పసా 

రం చేస్తుంది. పౌరాణిక కాలంలో రాయి ఒకటి 

ఆలోచించింది. మాజీ-అహల్న అనే రాయి తర 

తశాలుగా రాముడి రాకకోసం ఎదురు చూస్తున్న 

శబరిలాశో నిర్వదపడి ఉంటుంది. నిరీషీంచునచూ, 

నిట్టూర్పు. ఏడుస్తూ పక్కనున్న చెట్లతో సంకిం 
ధనుడు చేసిన |దోహోన్ని ఆ| కందనంతో పూసగుచ్చి 
నట్టు చెప్పిఉండవచ్చు. పౌరాణిక కాలం అయి'.సె. 

ఇక పుక్కిటి పారఠరాణిక కాలంలో, కాలీ మజలీల 
కట్టుకధల్లో, ఉేదరాసి చెద్దమ a ఏనికిడి చేశే వింత 

కధల్లో ఛయంకర వమూం(తికుల మాయస్లా' “పడి 

పాళొల్లో చిక్కుకుని కామానికి గురియై, నీచానికి 

ఒప్పుకొనక రాళ్ళుగామారిన ఛప్పన్న _ బేశాల 
రాకుమా _ర్రెలు వివిధ రకాలుగా విలావించేరు, 



184 

యువ: 

యువ: 

* ఒక్క ముక్కా- వినబడ లేదనే. పోనిండి. ఇప్పుడు 

యువ: 

పార్కు బెంచీ 

రాళ్గుకూడా తాముజీవిస్తున్న యుగంలోని శెలిలోనే 
మాట్లాడుతాయి. మానవుడు ేవుడుగా పూజించే 

రాయి ఆదికాలంలోే అయితే అభాపసే. మాట్లాడేది. 

ఇష్టుడు మనభి'షే మాట్లాడుతుంది. అలాగ ఈడోరు 
లోని ఒకానొక పార్కులోని రాతి బెంచీఒకటి 

రోజూ నాతో మనభి'వలోనే మాట్లాడుతూ 
ఉంటుంది. 

: చాలించవయ్యా. ఇందాకట్నుంచీ చూస్తున్నా. 

నా దుఃఖంలో నేఉంకు ఒకకు గొణుగుడు. ఈ 

పార్కు-లో కూరో ఎనివ్వవా; ఏమిటి + 

: కరారోనివరక పోవడానికి నేనెవణి. 
టు లో 

: అరె, నేను అనదలచుకొన్న మాటని నువ్వే అనేస్తు 

న్నా తే, బలేవాడి లాగున్నాన్. నపేశేమిటి ? 

నాకు 

చరందుకు అండి, నేను చెప్పినది విన్నారా. మో 
భా 

అధి పాయ మేమిటి! 

అయితే నామోద ఎందు కీ కోపం. 

చెప్పండి వింటాను, 

ఈపార్కు-లోని ఒకానొక రాతిబెంచీ రోజూ నాతో 

మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. 
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క్రో 

కో 

రో 

యువ; 

* ఆ...కరిగిపోయిండా ... నువ్వు అబద్గమాడు 

యువ: 

మ... 

యువ: మిమ్మల్ని చంపుకు తిన్నట్టు. 

* ఏమని మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ? 

యువ: ఏమని మాట్లాడుతోండా. వివిధ మన _స్హత్యాలుగల 

మానవుల్ని పరిశీలించి విభిన్న ధృక్పభాలుగల మతా 

లను ఆకళించుకొని చరుధ్యం ఉన్న భావాలను 

సమన్యయంచేసి కావ్యాన్ని రచించే మహాకవిలాగ 

మాట్లాడుతుంది. 

: ఇంతకీ ఏమని మాట్లాడుతుందో చెప్పారుకాదు, 

యువ: ఒక్కొ-క్కప్పుడు - రాళ్ళనుకూడా కరిగించే విషాద 

గాధలను చెపుతుంది. 

* నిజంగా ఆగాధలు అంత విపాదకరవైనవా ! 

యువ; నాకు నిజం. మోకు అబద్దం, 

"3 అయితే - ఆగాధలు రాళ్ళని కరగించే విహోద గాధ 

లయితే మరి ఈపార్కు. బెంచీ ఎందుకు కరిగి 

పోలేదూ? 

కరిగి పోలేదని ఎవరన్నారు! 

తున్నావు. 

"లేదు, నిజమే. అబద్ధమాడి తే నాకు ఒరిగేదేదీ లేదుః 

ఆ పార్కు-బెంచీ కరిగిపోయింది. ఇసుకలో కలసి 

పోయింది, అందుకే నేను ఇలాళూర్చున్నా. 
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క్రో; వమిటయ్యాయ్ . గడి కమాట అంటున్నా వ్. తమణం 

కిందట ఒకానొక రాతిణంచీ రోజూ. నాతో మాట్లా 

డుతూ ఉంటుండన్నాన్, ఇప్పుడు అఆపార్కు-బెంచీ 
ఇసుకలో కరిగిపోయిం దంటున్నావ్. ఏది నిజం! 

యువ: రెండూ నిజమే. పార్కుబెంచీ ఇసుకలో. కరిగి 

పోయింది. అయినా అది రోజూ నాతో మాట్లా 

డుతూ ఉంటుంది. 

౩; పోవయాం. నువ్వెవరొ' లా పిచ్చాళ్ళొా ఉన్నావ్. 

సతో నాశేమిటి వాదన ? 

క్రో 

యువ; నేను వీచి ఏ వాణ్లేకాదు. నామాట వినండి. నేను పిచ్చి 
వార్తికాదు, 

కో: నువ్వు మమా శ్రటికీ విచ్చినాడివే. 
ఆడగొంతు: కాదు. అతడు పిచ్చివాడు కాదు, 

కోను వ్వెవరివి! 

ఆడ : నేనే అతనితో మాట్లాడే పార్కుబెంచీని. 
కో చాలు, నువ్వూ పిచ్చి దానివే, 

యువ: కాదు. ఆమె పిచ్చిదికాదు. 

కో : సరిపోయింది. ఆమే విచ్చిదికాక, సీవూ పిచ్చివాడివి 
కాకపోతే మధ్య నేనా విచ్చి వాణ్ణి. మాశావుంది, 

చః కోప్పడకం౦డి. అతడు ఇందాకట్ను౦చి చెప్పినదంతా 

అతరాలా నిజం. రోజూ నేను అతడితో మూటా 

డుతూ ఉంటాను. నా బాధలని గాధలుగా అతడికి : 

సిన్న వింఛ్లుకొం౧టాను, 
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; నీకు మేం వని వే జేమిటి! 

: అవును. మరేం పనిలేకనే - శిద్దగావినే (| 'శోతఆం కే 
కథచెస్పడం కన్న మేం మరేచిపనిఉంది. వింటా 

నంశే 'మోకూ వెపాను. 

* సెాచెప్పు వింటాను. 

: అయి బేళ్ళ కిందటిదాకా ఇప్పుడు మాట్లాచే పార్కు 

'బెంఛిమోద పింఛను పుచ్చు కొన్న ఉద్యోగులు 

కూర్చుంటూ ఉండేవారు. వాళు రోజూ సాయం 

(తం నాలుగు అయేసరికి సరిగ్గా నచ్చి తిపవేసేవారు. 

ఈపార్కు-బెంచీమిద విశాలంగా కూర్చుంకేముగ్గుకు- 

ఇరుక్కు-ని కూర్చుంకే నలుగురూ పడతారు. గానీ 

యీపింఛను పుచ్చుకొన్న ఉద్యోగులు ఎనమండు 
గురు. ఈపార్కు. బెంచీమోద నలుగురు కూర్పుంశు 

తక్కిన నలుగురు ఇ్రంటిదగ్గర్నుంచి తెచ్చుకొన్న గోనె 

మిద పట్టాపరుచుకొని కింద కూర్చునేవారు. వాళ్ళ 

న్నేహం చాలా గాఢమైనది ఈ ఎనమండుగురిలో ఏ 

ఒక్క_-రు రావడం కొంచం ఆలస్య మైనా వాళ్ళళ పతి 

ఒకరూ వాలా బాధపజేవారు. ఒకవేళ ఆరోజు 

హాజరు కాకపోతే తతిమ్మావాళ్ళకి ఆరతి కనుకు 

పశ్షేదికాదు. అంతటి అన్యోన్యంగా వాళ్ళు ఉండే 

వారు. వాళ్ళందరూ పరిపూర్ణ జీవులు.  పతిఒక్క-రూ 

మనునుల్ని, మనుమరాళ ఎనీ ఎ తిన సంసారులే అశేవ 

మైన అనుభ నాలనసీ, అపార మైన దుఃఖాలనీ అనే" 
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మున సుఖాలనీ రుచి చూచినవాళ్ళు. పళ్ళు ఈ 

పార్కు. బెంచీని తమస్వంతం చేసుకొన్నారు. మరే 
వరా ఈవెపు రావడమే మానేశారు. పళ్ళు 

రోజు రోజూ అ నెకవైన విషయాలను చర్చించే 

వాళ్ళు, 

నాయుడు: అయితే పంతులు బావగారూ, హిట్లరు గలు 
సాతూ! 

పంతులు : గలుస్తాడోం్ నాయుడూ, గెలుస్తాడు. హరి 
శ్చృం[ దుడు అబదం ఆడినా ఆడవచ్చుగానీ హీట్లరు 

ఓ డిపోడం కొల్ల. 

నా :మరి - చర్చీలు... 

పం : చర్చీలు "లేదు, కుర్చీలు "లేదు. ఎవరెన్ని చెప్పినా, 

పీట్టరు జాతకంలో చకవం్థి యోగం రాసీజ్ంది. 
మొదలియార్ ; అన్నట్టు బంతులూ... జూతకం అంు 

గుర్తొచ్చింది. మొ చాతకాల బావకి నా చాతకం 
ఖై మరా... 

పం :లచ్చేను మొదలియారూ. నిన్ననే ఇచ్చాను, 

చర్మదుడిలో రవి వెళ్ళగానే మి మూడో వాడికి 
నెళ్ళవుతుందని చెప్పాడు. 

ఆడ : ఇలా యుద్ధంలాంచి జ్యోతిమ్యంలోకి సంభావణ 

నూేది, ఇంకొక మూటుూ- 

సం ; అమ్మయ్య అయిపోయింది ఒక చాష్ట్ర రుం 

సాయుడూ, చదివానా న్యూసు | 
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*ఆ, చదివాను. అయితే పంతులుగారూ, హిట్ల 

రోడి పోయా చేముంపీ? 

: నే చెస్పలేదోయ్. హరిమోద గిరి పడ్డా, ఆరు 

నూరయినా హిట్లరు ఈ దెబ్బలో ఓ డిపోక వ్ ప్పదసి. 

: నెన్నమ్మును పంతులుగారూ. దా పేపరువాళ్ళూ ... 

పేపరువాళ్ళూ "లేదు, గీపరు వాళ్ళూ "లేదు. జాత 

కంలో రాసిపెట్టినది అక్షరాలా జరిగి తీరాలి. (గహ 

గతుల్ని మార్చటం మూానవమా తుల తరమా ? 

హిట్లరు జాతకం మన మనుకి"న్నట్లుా- దాఖలా 

ఇచ్చిందా, లేదా! జ్యోతిమ్య మంmకేనే అంత. 

: అన్నట్టు బంతులూ చాతకం అంయే* గురొచ్చింది. 

మొ వాతకాల బావగారికి నాది ఇయ్యిమిా. 

: ఇచ్చేను మొొదలియారూ, నిన్ననే ఇచ్చాను. రుజు 

డిలో శని వెళ్ళగానే మొ మూడోవాడికి పెళ్ళవుతుం 

దని చెప్పాడు. 

వ ఇలా అయి దేళ్ళపాటు ఏళ్ళ సంభాషణలు -ఈ 

పార్కు. బెంచీ విన్నది. వీళ సంభాషణల్లో మ 

వ. కాక రవంతసాహిత్యం, కాస్త శ్ఫంగా 

రము కాస్త పురాణం, కొంచెం'కేదాంతం, కించిత్తు 

స్వవిషయం, రోజూ దొర్లుతూ ఉండేవి. వ బేళ ఫ్రపాటు 

పళ్ళ సంభాషణలు విన్నాక ఈ వార్కు- జంచీకి 

విసు క్తింది. ఎందుకా. జీవితంలో ఒనెవిథ్యం 

'ఉండాలి. తదితర పార్కు-బెంచిలనుచూ శే మొదట్లో 
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నాకు ఈసడింపుగా ఉండేది, వాళ్ళమాద గంట 

కొకడు కూర్చునేవాడు, మరి యాపార్కు-బెంచీ 

మాదో. ఒకే ఒక కుటుంబంలాంటి ఎనమండుగురు 

వ్యక్తులు సరిగా నాలుగయ్ సరికి వచ్చి కూర్చునే 

వారు, |పపంచాన్ని కాచి వడబోస్తున్నా మనుకొనే 
వారు. తక్కిన వపాక్కుబెంచీ జీవితంలో ఇంత 

సెక్యూరిటీ ఉంది? వక్షణంలో ఎవఠువచ్చి కూర్పుం 

టారో వాళ్ళ శే తెలీదు. నాసంగతా వడ్డించిన విస్తరి, 

అందుకే మొదట్లో గర్వపడ్డాను. గాని అయి బేళ్ళ 

వాటు దినములు పరస్పర _పతిభ్యనులు అయితే 

తక్కిన 'బెంచీలను చూసి అసూయపణ్లాను. వారి జీవి 
తంలో వైవిధ్యం ఉంది. నాలో లేదు, ఈపార్కు 

'జంచీమూద ఒడ్డుచేరుకున్న , కాటికి కాళ్ళుచాచు 

కొన్న, పింఛను ఫుచ్చుకొన్న 'ఎనమండుగురు ముసలి 
వాళ్ళు తప్ప మరెవ్వరూ కూర్చోరు. తక్కినబెంచీల 
మాదో - అప్పుజే కాపరం పెట్టిన కొత్త దంపతులు- 
ఇంకా "విళ్ళకాని (బ్రహ్మచారులు - ఎందుకూ పనికి 
రాని వాజమ్ములు, అంతా తెలిసిన సరంజులు, 

ఉదో్యోగంపోయిన జర్నలిస్టు, సీటుదొరకని విద్యార్థి, 
చీకూచింతా లేనీ ధనవంతుడు, పాపం పుణ్యం ఎరు 
గని పసిపిల్ల లు ఎందరో మహాను భావులు కూర్చుం 

టారు. అందుకే తక్కి-న 'బెంచీలను చూస్తె నాకు 

ఈర్ష్య పుట్టింది. ఏమైనాస రే తక్కిన పార్కు- బెంచీల 

లాగ జీవించాలను కొన్నాను, నాటినుంచీ నునుష్యు 
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లతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాను, ఈపార్కు._ బెంచీ 

మాద కూర్చుం కే గల లాభాలని వ్యాపార _పకటనల 

లాగ విగరగా యాకరువువెశుదాన్ని. “విలలారా 
౧ లు వ 

రండి. నాదగ్గరకి రండి? నేను చాలామంచి డాన్ని. 

మోకు ఎన్నో ఆటలు నేర్పుతాను. మూరు దొంగా 

టాడుకుంశకే నేను తల్లి నై కళ్ళుమూస్తాను. నాపక్కనే 
ఎంత చక్కటి పొదఉందో చూశారా. అందులో 

మోరు దాగుడుమూతలు ఆడుకోవచ్చు. రండి పిల్ల 

లారా, నాదగరకి రండి - అని ఆహ్మానించేడాన్ని. 
౧౧ ౯ స 

అయినా ఈ ఎనమండుగురి మూసలి వాళ లక్ భయపడి 

వఏపిలా నాదగ్గరికి వచ్చేదికాదు. వోనీ ఈముసిలాళ్ళు 
౧౧ ౧ Ww 

తమ మనుమల్నీ మనుమరాళ్ళనీ వెంటతీసుకువ స్తే 

18 

కొంతశాకపో తే కొం తె షతేనౌ సంతోపించేదాన్ని. వాళ్లు 

ఎన్నడూ అలాంటి పసచేశేవారు "కాదు. "నాకు వళ్ళు 

మంజేది. మళీ స్టే -ఈపాక్కు.బెంచీమిద కూరు ఏం కు గల 

లాభాలని వ్యాపార్య పకటనలాగ ఉద్ధాటించే డాన్ని. 

వ పెళ్ళయిన దంపతులా రా, రండి. నాదగ్గరకు 

రండి, నేను చాలా మంచిడాన్ని. మోకు ఎన్నో సదు 

పాయాలువేసాను. చూశారా, నాపక్క-_నే ఎంత చక్కటి 

పూలపొదరిల్లు ఉందో! డాని చాటున నీడలమాటున 

నా ఒడిలో మారు కూర్చుంకే మిము ఎల మరెవరూ 

చూడ లేరు. చూసి కన్నుకుట్టుకో లేరు. మోకు వకాంతం 
ఇవ్వడం నా హోమో. మారు మాట్లాడుకునే మాటలు 

మరెవ్వరికీ చెప్పను. బద్దంకే నేనే .వినను, రండి, 
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నన్ను పావనంచేయండి. కొత్తగా వెళ్ళయిన దంపతు 
కూరా రండి,” అని స్వాగతం పలిశకేడాన్ని, ఆయినా 

ఈ ఎనమండుగుక ము ముసిలి వాళ్ళకీ భయపడి వజంటా 

నా దగ్గరకి వచ్చేదికాదు. నాజీవితం వాలా దుర్భరం 

కల 2 

 తెలీదండీ పంతులు బావగారూ. నిజంగా విచ్మితం 

అధ ఎ 
త చ 

నొ 

4 

అలు. 

ముద; 

అయింది, (బతుకులో సాధించ దలచుకొన్నది 

సాధించ లేకపోతే (పతీ తణం తీశ్షణం అవుతుంది, 
i చ కూపం ఇన ముళ్ళవి వూ మ్చన్నట్టుంటుంది. 

ఇలా ఉంపవగా నాఅద్భృష్ట వశాత్తూ ఒకనాడు 

నమూడుగ౦టల మధ్యాహ్నాని శే ఒక్ యువకుడు. ఈ 
పార్కు 'బెంచిసూద సేదతీముతూ కన్నుమూశాడు. 
చుల్టూపచ్చపల్టు, తలమివప ఎ తయిన గుబురు చెట్టు, 

స దట్టమైన పొద! అతగాడికి (పాణం లేచి 

వచ్చిందో శ్వ నాకువు మష్టుకూ, హాయి అనివించింది. 

బ్రతగాను ఇలాగ నే నాలుగు డాశుచాకా - సాయం 

త్రం ఎనిమిదిదాకా వి; (శవిం స్తే నెయ్యి దేముళ్ళ కు 

మొక్కు. "ంటాసని _పార్టిరెచుకొన్నాను. 

నాలుగూ అయిదు నిముపాలు అయింది. యువకు 

డింకా ని దపోతున్నాడు, అప్పుడు- 

ఏమిటయ్యా నాయుషవూ ఏమిటీ. విచిత్రం, ఎవ 

గానే "ఉంది. " 
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లేపు. మొదలియారూ, వేపు. 
వ ఏ అయ్యా. ఆమ్. చాశర్కే సరితకి 658 
వానసలాచెయ్ మి. PD 

; ఎవరీతడు. కుంభకస్టుడి అమ్మ మొగుళ్ళా అన 

చేవడేం ? 

* పోది-నాయునూ నోనెపట్టా పగుస్తా. కూర్చుందాం. 

అతడే లేస్తాడు, . శేవ శం జసాడు. 

* ఉండుమో వంతులు - ఈసోం బేఏ బిల్ల"కాయ ఎందుకు 

తెగవడో ఎహూహాను, వఅయ్యా "అయ్, బేసుచా 
1 Meee | : A +) 

"వేదా? 

న చెయ్యి చేసుకోకు. యొదలియారూ, చేయ్యి చేసు 

కోకు. వాజేలేచిపోతాడు. రా. ఇలావచ్చి కూర్చో. 

పంతులు మొదనియాకుని శాంతవరచేడు. తరువాత 

శర్మ, రాజు, నావ్స, మూర్తి, అయ్యరూ వరుసగా 

వచ్చాస. ఈపార్కు- 'బెంచిమోద పడుకొన్న యువ 

కుల్టి చూశారు. చుట్టూ కిందకూర్చున్న తమ సహ 
చరులని దరాశొరు, ఒకొ_క్క_దూ ఆ యువకుణ్ణి లేపు 

దామనే (పయక్నించి విరమించేరు. అందరూ గోనె 
_పట్టామోాద, పచ్చపట్టుమో దా కూర్చొన్నారు. వ్ 

ఒక్కరూ పూర్వపు స్వేచ్చతో మాట్లాడ లేదు, 

నాకు మట్టుకు | పళాంతంగా ఈం౦ది, మర్నాడు +88 

ల మళ్ళా ఈకు రా డెవడో స 

పడుకొన్నా డే, 
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మొద: 

పం 

“మొద; 

పొదు బెం చీ. 

నేను నిన్న కొడ్తునూ అంకే ఊరుకోమంటివి. వాడు 
బండుకొనడా మరి? 

: నాయుడింకా రాలేడేం? నోనెపట్టాలేదు.. ఎక్కడ 
కూక్కుండాం | / 

* “ఈసోం బేరి బిల్ల కాయను అెగ్జాడుదును. కూూరు దాం, 

; ఒద్దు. ఈపిల్లీ _(బహ్మత్య ప శంస వాడు ేచే 

య న న. కూరు ండాం. 

: ఈరాస్కైలు చేచునా? 

* లేవకవో తే పీడాపోయిరి. లక్క-డపోయి కూర్చుందాం 

రా, 

; ఏమి బంతులూ - మన ముందుకు బోవ అంటా. 

సేవ ఉండుమోా, 

: నమస్కారం వంశులుగారూ,. అరె! మళ్లా డాపు 

రించాడా ఈ కని? 

" ౩ వం నాయుడూ, ఇవాళ ఆలస్నంగా వచా+న్. గోనె 

వరుచుకు ఇక్క_డే కూర్చుండానూ; లేక "ఆ శెండో 

శజెంచీమోదపోయి కూరు ఏందానూ! 

2: మనమెందుకు బోవ బే అంటా. వమి నాయుడూ? 

: అవును పంతులుగారూ, , మనమెందుకు పోవాలి! 

ఇక్క-జే కూరు ఎండాం, 

Fe ఎందుకు నాయుడూ. ఆణెంచీమొాదకి పోడాం, 

ఆ ెంచీమాదకి బోతే శీడియో వినిపించునా, 
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సొ 

ఆడ 

: అవును పంకులుగారూ, అయి చేళ్ళనుంచీ అలవాటు 
పడ్డాం. అక్కే 1 కూర్చుందాం. 

నట అత ప వేళ్లు వ. ఆఫీసు 

నుంచి (టాన్నఫర్ అయితే "వెళ్లేమా, శేదా* ఇదీ 

అలా అనుకుందాం. 

అరునో తక్కిన వాళ్లంతా వస్తున్నా గు రె శనీ 

అడుగుచాం.. అందరికీ వది ఇషమెతే అ చే చూ. 
| ॥ ధం మా + గి 

ఏ; అందరూ వచ్చారు. అందరూ (కితంరోజులాగేపచ్చ 

పట్టుమో డా, గోనె పట్టా మిాచా కూర్చున్నారు. 

శతం రోజులా 3 ముళ్ళమాద కూర్చున్న శే, హ్ 

ముందు ఉన్నత్షే కూర్చున్నారు. అందరూ వోటు 
మార్చడం మంచిదని నిశ్చయించుకొన్నాకు 
అప్పుడే చోటు మార్చేశారు, ఆ తరవాత వాళ్ళు 

ఏ మూలున్నారో నాకు "తెలీదు. 

ఆ మర్నాటీనుంచీ నాజీవితం చాలా బాగా ఉంది. 

నాకు చిరవాంఛితాలన్నీ సవముకూరేయి. ఈపార్కు- 

'బెంచీమాగడ మధ్యాహ్నం శృీదతీచే. యువకుడు 

కొన్నాళ్ళపాటు వరసతప్పకుండా బడలిక తీర్చుకొనే 

వాడు. అతగాడు ఒక కవి. ఉన్న ఊరులో ఉండ లేక, 

తిండిలేక, ఉండడానికి -నోటులేక - ఈమహోనగరపు 

మహాపథాలలో ఫరి భమిస్తూ జీవితంలో (ఛమిస్తూ 

ఉంజేవాడు. రోజులో ఏదో వేళకు నాదగ్గరకు వచ్చి 

వ్మిశమించేవాడు. పర్నిశమించేవాడు. అతడు రాసిన 



is హౌ ర్మ నేం చీ 

' మహోాశావ్యం నాసవుశంలో నే ఉద్భపించడం నాకు 

గర్వకారణం. అతడు వముయిననీ తర్వాత చెప్తాను, 

ఇంతలో వేసవి వచ్చింది. పగళ్ళు చెగళ్లు కోళ్లు 
ల ళా (౧ 

పగులుతున్నాయి. 'వేడిగాడ్పులు ఈ చెవిలోంచి ఆ 

పవిలోకి కొట్టి రేప చల్ల వడగానే చేటంకా పార్కు 

చేరుకొనేది. వంటినిండా నగలతో, తలనిండా పున్వు 
లతో; చల ని తలులు వీల లని వెంట పెటుకొని విళో 

| ౧౧ య Mn లు 

రానికి వచ్చేవారు. రోజల్లా ఆఫీసుల్లో విధిలేక ఇమ 

టోడ్చి సాయంతం అయేసరికి ెరివీనివడి ఉద్యో 

గులు పార్కు.లో ఉఊవీరిపీల్చుకొ నేవారు. థ్ రాతి 

ముది రేక ఇళ ఎలో గాలిమారక న్ని దపట్టని మొగ 

రాయుళ్ళం'కా బాపా దిళూ పటుకొని చెట కిందకి 
M౧ డు మ్ 

చేరుకొచేవారు. ' 

ఈబుతున్రలో నా ఆనండానికి మేర లేదు. కొంత 

మంది గాయకులు నాచుట్టూ ర్యాత్రుళ్ళు చే-చేవాను, 

ఒకనాడు సాయంత్రం ఒక జవరాలు తేన రాలు 

గాయితేము 2 వెంటబెట్టుకొ నివచి స్స ఈపార్కు_బెంచీ 

మోద కూర్చుంది. మర్నాడుకూడా - ఆమర్నాడు 

యువతి :. వవిరా తమ్ముడూ - ఇలాగ రమ్మం'కే ... 

త 2 నువ్వెళ్ళి కూర్చో అక్కయ్యా, చేను తరవాత 

వస్తాను 



పా.ర్ము_ బేం చ్చీ 147 

యు : రమ్మంళే నీక్కాదురా. ఇలారా, ఉండుండు. నీపని 
పట్టినా. రాతి ఇంటికి నెళ్ళాక నాన్నతో చెప్పి ... 

త్ర : చప్పుకో. నాకేం భయమా 4. 

ఆడ : తమ్ముడు త్నురుమని పారిపోయాడు... జవరాలు 
ఒంటిగా ఈపార్కు. బెంచీమొద కూరొ సంది. 
అప్పుడు అలవాటు | పశారం బ్రిక్క_డి సేదతీచే యువ 
కుడు వచ్చాడు. జవరాలిని చూశాడు. జవరాలు 
అతణ్నీ చూసింది. ఇద్దరి చూపులూ కలిశాయి. జవ 

శాలు ెదినిన లేడిపిల్ల లాగ కణం ఒదిగి కూరు*ంది. 
మరుశ్ణం లేచినుంచుంది. ఆమె ఏక్షణంలో రవంత 
వెచ్చదనం ఉందె ఒకింత ఆశకూడా వలదు. అతడే 

అన్నా డల్లా కకం 

యు. ఫరవాలేదు. మూరుళూరో పండి... నేను మరో బెంచీ 

మాడ కూర్పుంటోను. 

ఆజ : అన్నా జేగాని అతడు అడుగు వెనక్కి. వెయ్య లేదు, 

అలాగని ముందుకూ వెయ్య లేదు. ఉన్నచోటనే ఉండి 

పోయాడు, ' మరి యిద్దరిలో ఏ ఒక్కరూ మాట్లాడ 

లేదు. ఆమెకూడా అలా నించునే ఉంది. ఇద్దరూ 

కొన్ని శతాబ్దులు అలా నిలబడ్డారు. ఇంతలో 

రము ను 
త్ అక్కయ్యా, కాణి. యివ్యవ్, బటాణీలు కొను 

క్కు.0టా. / 
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: నేతావధానపు పానకంలో తమ్ముడు ఉపకరించే 

పుడక అయేడు. యునకుడు చేబులోంచి కాణీతీసి 

కు_రాడికిచ్చాడు. కు రాడు బిడియపడుతూ నెనక్కి 

తగ్గాడు. జవరాలు అందికడా ... 
॥ డ్ ఇ అ న్ 

యువతి : ఒద్దండి, వాడికి డబ్బులీవ్వవద్దు, 

యు. 

ఆడ : 

: ఫరవా లేదు లెండి, *,. 

అని ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. స. కండో బెంచీమాద 

కూర్చున్నాడు, 

యువతి : ఏమిరా. నీకుబుద్ది లే “ఐదూ, క్రో _క్రవాళ్ళద్నిర డబ్బులు 

పుచ్చుకుంటావా? re నాన్నతో చెహను. 

* చెప్పే అక్కయ్యా. పీకే దండం "వడతానే, 

: అక్కయ్య తమ్ముుః ల అదిరించి చూసింది. అంతతో 

క రాడిమోద వాత స్వా 'కుమటళ డ్డి. తమ్ముదు 

రివుంన ఎగిరిపోయి బటాణిలు కొనుక్కున్నాడు. జవ 

రాలు శేడియో పాటనే వింటున్నదో; ఆలోచనలు 

పోతున్నదో చెప్పడం కష్టం. కండోజెం చీమొద 

యువకుడు బెదిరి బెదిరి చూసీ "చూడకుండా ఇటువైపు 

చూస్తూ తలలో ఏదో రాస్తూ అల్లంత దూరంలో 

పరక జవరాలు కూడా అం లేనేమో! 

మర్నాడు .. | 

యువకుడే ముందొచ్చి has కాచుకు కూర్చు 
న్నాడు, అతడు రాజీమో అన్నభయంతో, వే 

ఎవశేనా. చూసాశీమో అన్నసంకోచంతో తడ 
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బడుతూ జవరాలు తము లె నెంటబెబట్టుకొని 

వచ్చింది. యునకుడు వీళ్ళని చూపి చిసనవ్వు 

నవ్వేడు. జవరాలు తేనచెడవ్రుల వెనుకనే ముసి ముసి 

నవ్వుని ష్ 

సి అబ్బాయి, యిలటా"రౌ శిఖి 

: (దూరంగా ఆయన పిలుస్తున్నారు జూ వెళ్ళనా 

అక్కయ్యా. 

యువతి: నన్నందుకుఅడగడం! నిన్న నన్నడిగే ఆయన దగ్గర 

RR 

డబ్బులు పుచ్చుకొన్నానా. | 

: రా అబ్బాయి, ఫరవాలేదు, (దూరంగా 

లే తమ్ముడు యువకుడిదగ్గరికి వెళ్ళాడు, (దూరంగా) 

"నీ పేచేమిటి అ జ్బాయీ. 

హనుమంతు 

"మరి మిాలఅక్క_-య్య చనో? 

: చెప్పకూడదు. 

2 ఏం? 

మూ అక్క-య్య చెప్పా ద్రన్నది. 

శై చెప్పు. పఠనా బేదుం 

: చేను చెప్పను. చెపితే నాన్నతో చెప్పి కొట్టిస్తుంది. 
: కొస్ర్రించదు.డే . 

: ee తెలీదు. 

* నిన్న Hs పుచ్చుకొన్నావని చప్పి౦ంచా + 
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: లేదు. 

: అయితే భయంలేదు, చెప్పు, 
"చేను... ఊహు... చెప్పను. 

: పోనీ - “ఆయన నీజేస అడుగుతున్నాడు చెప్పేజా 
అక్కయ్యా? అని అడుగు, చెప్పమంశునే చెప్పు. 

ఆడ : తము తక అక్క-య్య దగ్గరకు వచ్చాడు. యువకుడికీ 
తమ్బుడికీ జరిగిన సంభామణ వినను నటించింది 

“= జవరాలు, 

త; అక్కయ్యా, ఆయన . నీపేరు అడుగుతున్నా శే! 

యువతి: డో... స 

ఆడ ; అని ఉరిమింది జవరాలు.. శేనికోపం కమ ఏమ్మరించింది, 

కక 

తముడు జడిసి తప్పుకొొన్నాడు. . 

: ఏ౦ అబ్బా! య్! ఆడిగావా ? 

: అడిగేను. 

జ మరి చెప్పు 

: చప్పాద్లంది. 
ద 

: అనలేచే, ఊం... అన్నది. 

: అంజు ఒదూ అనే అరం. 
0 ఢా, 

క "కాదు, 

;- అవును, 

: ఇదునో మధ్యాహ్నం — చేశావా? 

: ఊం... 

: ప్ప్వదు"ఊ' లంశు ఓన్లూ అ అర్షంఎ' ఇప్పు నొ ధి 
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త , కాదు చేనానూ అన అర్థం 

యు : అలా మో అక్క స్ డో అం౦కే చెప్పమనే అరల 

కాబట్ట చెప్పు 

ఆడ్ ; తమ్ముడు అక్కయ్య సేకు చెప్పాడు. యువకుడు 

మురిసిపోయాడు, జవరాలు" నిండుకుండ. తముడు 

బబాణిలు కొనుకొ-నడానికి. పారిపోయాడు. జవరాలు 

యువకోనివై ఫు నవ్వినట్టు చూసింది. నన్ను కాద 
న్నట్టు ఆయువకుడు పైకి డారుకొన్నాడు. నాలుగు 
కన్నులు కలకాలం మాట్లాడుకో గలవు. 

ఆమర్నాడు... 

యువతి: నీకుబటాసీలు ఎక్క_డివిరా? మళ్లా ఆయనదగ్గర కాణీ 
పుచ్చుకొన్నావా! 

త్; లేదక్కయ్యా, కాణీ పుచ్చుకో లేదు. 

యువతి: మరినీకు బటాణేలు ఎక్క-బ్టుంచి వచ్చాయి ? 

త  : ఆయన కొని వెట్టారు, 

యువతి: పుచ్చుకోకూడదని చెప్ప లేదూ, 

త. : కాణీ పుచ్చుకోకూడదన్నావు గాని బటాణీలు పుచ్చు 

కోకూడ దన్నావా? 

యువతి: ఇకమాదట బటాణీలుకూడా పుచ్చుకోకు. - 

త '4 బటాణీలు పుచ్చు శే న్లేవే. ఛీ వెధవ బటాణీలు' జాన 

"లేవు, ఇకవికాదట్ను ౦చీ వేరుశనక్కాయలే ' తింటా. 

సరేకాని అక్కయ్యా,. ఈ ఛ్రీటీ సీ కాయన బ్రమ 

న్నా నే, 
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ఆడ : తమ్ముడు జవ రాలికి * ఓ ' కాగితం అందించాడు. ఆ 

. కాగితం ఇలా పొడింది. . 

వదో వేదో కోరిక 

హృదయములో వెలగా నా 

' వదసనములో సెురిషె. 

"వెన్నల. తొలి వెలుగులలో 

సన్నజాజి పూతావులలో ' 
నన్ను చూసి నీ కన్నులు 

సన్న చేసి కరుణిస్తే - సతః! 

ఆడ : పాటచాలా పొడుగా నది. మోకు తెలుసుగా, ఈ 

కవులు (పేమలో పడితే ఎంత పొడుగాటి పాటలు 
రాసారో. ఈ పాటని జవరాలు చదున్రకొంది. తల 
ఊపింది. మురిసిపోయింది. 

రెండురోజుల తరవాత అజ్ఞాత _పీయసికి అంకితం 

అని ఈ పాకు ఒక ఆం; ధమాస పతికలో అచ్చయి 

వచ్చింది. ఆ పష్మతిక | పతీని యువకుడు జన రాలుకి 

ఇచ్చేడు. _సేమ అతనిని పెన వేసుకొని ఆకాశం 

చాకె అల్లుకుపోయింది. 

యువతి: రేపు మాయింటికి రాకూడదూ. మా నాన్నగారు 

! మిమ్మల్ని చూస్తారు. మన సంగతి... ., ల . 

యు. : ఇలా. అజ్ఞాతంగానే ఉండనీ: 

యువతి: అంతేనా ?,,..., 
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యువ; అప్పుడే (పర పచ్చగా కలకల లొోడుతుంది, 
లు 

ఆడ * అతడు తనని పెళ్ళిచేసుకొని సుఖపెడతాడని జవ 

రాలు అద్దాలమేడ కట్టుకొ న్నది. అతడు. “(యస్ 

కళ్ళ నేతప్ప తండి కళ్ళ ని చూడడానికి భయపడ్డాడు. 

అతడు అమెని కట్టుకొనీ సంసారం ఈద లేడ. ఆర్తి 

కంగా అతడి చదువు అరె వైటన్నులు. ఆమె కన్నులు 

ఇళ్ళి చేసుకొంశే అంతకు రెట్టింపు బరువు. కొన్నాళ, ల 
దాకా వాళ్ళు వదీ “తేల్చుకో లేక పోయారు. అతడు 

విచారంలో మునిగిపోయాడు, ఒకరా తి ఊరంతా 

సద్దణగేక పార్క-౦తా పవ లభించాక. అతడ నావో 

"ముర పెట్టుకున్నాడు. నేను హితోపచేశం చేశాను 
అతడు నా మాటలని చెవిని పెట్ట లేదు. 

ఈ పార్కు. బెంచీ వీపుమోద ఒక చక్కటి చెట్టుకొము Fk 

ఒకటి విస్తరించింది. మర్నాడు య పోలీసు 
నా దగ్గరకు వచ్చారు. వాళ్ళతో పాటు పేటపేటంతా 

వచ్చారు. ఒక ఊరువేని పేరులేని శవాన్ని పోలీసు 

పట్టుకొనిపోయారు. ' అప్పటినుంచి నా దగ్గరకి పిట్ట 

నునిషయినా రావడం వమానేశొరు. నేను శ్రేగులో 

కడుపున ఫుట్టిన' పిల్లలు చచ్చిపోతే వజ్చే తల్లీలాగ 
ఇలా ఉన్నాను. మూడునెలల తరవాత "ఎవరో 

పరాయి డారు మనుష్యులు ఆ జెంచీమొద కూర్చోని 

శప చదువుకొంటున్నా రు. చెలియలికట్ట దగ్గర 

ఏదో ఆడశవం తేలినట్టు "పే పేపరు "చెప్పింది. "నేను సు 
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2 పాపం, స్ 

: అనాదినుంచీ నేను ఈయనతో మాట్లాడుతుంటాను. 

* ఈయ నెవరు? 

: ఈయనే ఆ యువకుడు. | 
: నిజంగా, 

నిజం, ఈ పార్కు-బెంచీ నోట్లూ నాతో మాట్లాడుతూ 

ఉంటుందీ. 

ప : మరి మోరు ఉరిపోసుకొని a కాదా, 

* ఉరిపోసుకొని శేను చచ్చిపో లేదు. ఉరిపోసుకొని 
1 బతిశేను. 

: వబుటో బోధపడకుండా ఉంది. చచ్చిపోయిన మనిష్. 

కరిగిపోయిన పార్కు_జం-దీతో మాట్లాడడం నాకేం 

బోధప డలేదు. 

: (వయత్నించి తే బోధపడని దంటూ వది ఆం౦డదు, 

మ్ోరు చచ్చిపోయిన మనుష్యులయి లే ఇక్క. జెందుకు 

ఉంటారు, 

: ఇర్గకెక్క_డికిపోను, నాకు ఇల్లూ, వాకిలీ తిండీ బట్టా 

. అక్క ్థేదాయె, నాకు కావలసినదంతా, ఓదార్పు 

మా తమే. నేను (బ్రతికినన్నాళ్ళు నన్ను ఓజార్చని, 

ఉత్చావాపరచని మనుష్యులు నేను చచ్చిపోయాక 

మాతం నన్ను ఓదార్బ్చుతారా! .. క నేను (బతి 

కున్నప్పుడు, _ కవిత్వం. రాకేటప్పుడు, వాధపజే 

టప్పుడు, ఉన్న కాణీడబు సలు.కుర వాడికి బటాణీలకి 
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ఇచ్చేటప్పుడు నన్ను ఈ పార్కు. జెంచీయే ఓడాశ్చేది! 

అటువంటి పాఠక్కుబెంచీని విడిచి ఎక్కడికి పోయేది 

పోతే నాకు శాంతి ఉంటుంచా? సి దానికేం 

లెండి. మారు ఇంక ఈ వోటు ఖాళీచేయండి. 

కోప ; వం...ఎందుకు కాళీచెయ్యమంటున్నావ్ ... 

యు : చెలియలికర్టి డగ్గర కేలిన శవం ఇక్క-డికొచ్చే వేళ 
యింది, దయచేసి ఈ సీటు కాళీచేయండి. 

కోప : అయితే నిజమే నన్నమాట. ఈ బెంచీ అక్షరాలా 
ఉయ్యాల 'బెంచీయే అన్నమాట. సశేగాని పోయే 
ముందు నేనపరొ వెప్పిపోదడా మనుకొంటున్నాను. 

వింటావా ౪ 

యు : వింకే వచ్చిన నష్టం లేదు. చెప్పండి. 

కోప : నేను చెలియలికట్ట దర శేలిన శవంలేమా!...ఆ 
అమ్మాయి తం డిని. ఆనాడు నాకూతురు ఆహ్వా 

నించినట్టు మా యింటికిన స్తే నీకు నేను మామగార్ని 

అయవాళ్ణి, ఇవాళ మా అబ్బాయి అసలు సంగతి 

చెప్పాడు. అమా మూ వాడూ కలిసి రోజూ ఇకాడ 

నిన్ను ఈ పార్కు బెంచీ దగ్గర కలుసుకొంటూ ఉండే 

వాళ ని ఇవాళే నాకు "జేలిసింది. వెంటనే ఈ పాధ్తు 

'బెంచీని చూసిపోదామని వచ్చాను. మరి వెళతాను, 

మరొకసంగతి, పోనీ... ... ఎందుకులే... ఈ పా శు 

బెంచీయే నిన్ను ఓదారుస్తుంది.__నే వెడతా...... 

న అ een 
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కావా ఆలా క్ని 

“చనల కా ఊఆచాాఎ 

-వవ ఆం ఇం చం 

యూ చక 

వ —— 



నుర వాసా శరం 

ఆంధదేశపు ఒకా నొక మారుమూల పల్లెటూళ్ళో ఫొడ్డున్న పడి 

గంటల నేశే - బాగా బతికి ఇప్పు డీప సడే చికుకుకున్న సంసారి 

ఆదిశేమయ్య గాలి భార్య సీతారామమ్మ, ఆవిడ మే నగోడలు-అందరూ 

చిన్నమ్మా అని పిలిచే విశాలాత్నీ వడ్డు దంపుతున్నారు. 

సీతారామమ్మ: సువ్విసువ్యన్నలాశా స్త సువ్వన్నలారా ! 

మర్లీసువ్భన్న లార -మాయన్నలారా! 
లా 

పొదున్న రాముడు పొలవె లీనాడు 
(టు ౧౧ 

ఇంటికాడ లివేచేమి పనులూ 1___ 

సువ్వి--- 

అయో అేమికు మా అమ్మా, అంత బులబులాగ్గా 

పోటువస్తే పొక్టుం ఊజేను. కొంచెం సత్తవు పూరా 

పోటు వెయ్. మేం చేతు లూడి పడిపోవు. 

విశాలాథఖీ : వమోనవు శ ఎంతబలంగా దంచినా వదో బక 

a 

వం౦క చెట్టకుండా ఉండవుకదా, 

+ తు ₹ శేపు పట్టంలో మా రాజు గాడితో 

కాపరం 'పెట్టాకకూడా we పనిపాట్లు చేస్తావన్న 

మాట! 

స్యర్దాని కెళ్ళినా సవతి పోరు తప్పలేదని - సటాని 
కెళ్ళినా. ఈ ధంపుళ్లు తప్పవా ! 



లొ న్ 

దరఖాస్తుఫారం 

* పనిపాట్లు చేసుకొంచే తప్పేం వుంది! సంసాకులం 
(౧ 

కానూ ? సచ్లే దబదనా నాల్తుగు పోటులు వెయ్యి. 

ఎసరు మరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పూటకి నాలుగు 

గింజలు చెరిగి షష 

se Cre 

మంగళం పాడుతూ మేడవై నుండే 

ఆజేటి బాలుడూ ఇ శ్లకొచ్చేను 
ఇ ళ్లకొచ్చిన బాల కల్లోకొచ్చేను - సువ్వి--- 

పాట నువ్వూ అందుకో -ఒక్క- శ్తెశే ఎంతని పాడేది 

* ఈ పాట లేవిటో నాకు రావు. 

: రావంశే సరిపోతుందా వమిటి ! నేర్చుకో. 

:,నా కీ పాట లేం అక్క న్లేదు. 

: అక్క_శ్లేదంశే సరిపోతుందా వమిటి? శేపు మా 
రాజుగాడి న్ 

వ ఈ పాటలు నేర్చుకోకపోశే బావకి నన్ను చేసుకోవు, 
అం వేగా__పీడా పోయె. 

: ఓ"వ్య, షెవ్వ అచేం మూసే. 

; శేకపోతే ఏమిటి? దున్న లేచింది “ముదలు 
ది 

కళ్లాపు జ్లకపో'ే, శీపు మా ' రాజుగాడితో కాపరం 

ఇలా. చేస్తావా అంటాను. గొడకి కుడితి, గడ్డీ 

" చూడకపోతే, శీపు మా రాజు గాడితో ఇలా 

సంసారం చక్కా పెట్టుకొంటాణా అంటావు. వడ్డు 
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దుల 4 

దంచడం నాకు రాదో మురో అంజు. వినవాయె. 

చెనగడం జల్లీంచడం రాదంసే ససేమిరా చెవిని పెట్ట 

వాయె, ఇలాగే నా దుంప కెంనితే నా ఎత్తు ధనం 

పోసినా ఈ. వెళ్ళి నాకొద్దు అని మా నాన్నతో 
చెప్పేసా, | 

ఏ; సరి, సరి, ఆం. మరి _సేమించాను, శాన వెళ్ళిచేసు 

కొంటాను అని పట్టు పట్టావే., 

* వం, అప్పుడు రక re చేమిటి ? ఇప్పటికీ 

: మరీ తెగు తెంపు లేమిటి? 

: నీ కోడం టికం చూడబోతే వావ నాకు పు స్తీ స్తికట్టినా 

నువ్వే నాతో సంసారం చేశేటట్టున్నావ్. "బావతో 

కాపరం చేద్దామని Se గాని సీతో 
ఎవరు చేగగలరు నాత on 

: ఎంత దానివయ్యా వే మా అమ్మా... ఏదోశా లేజీలో 

బుద్ధిగా చదువుకొంటున్నావ్. తక్కిన ఇంగిలీషు 

చదువుతున్న రంశేలీ అమ్మూయిలమళ్లే కాక కుదు 
రుగా ఉన్నావని మా అమ్మా నాన్నా చాపితే 

ఏమిటో అనుకొన్నా. నువ్వూ ఇంతే నన్న మాట! 

నేనూ చెడిపోయానని వేగం' తేలు కో. 

3 తెల్పుకోడం ఏమిటి నా మొహం. ఎదురుగుండా 

అద్దముంది, మొఖముంది. ఇంతకీ ముంశేతి మురుక్కా 

అద్ద మెందుకూ ? కచ్చితంగా కనబడుతూంళే, 
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పకా 

పీతా: 

దరఖాస్తుఫారం 

వఏమిటమా శ కనబడుతూంది ! నేనేవిటి చెడిపోయానో 

చెప్పు-వింటా ! 

నేను తొలి దగ్గర్నుంచి మొత్తుకొంటూనే ఉన్నా. 

మో నాన్న వింకునా! ఒద్దు ఒద్దంకే ఈ ఇంగిలీవు 

చదువు పెట్టాడు, ఆడవాళ్ళకి అందులోకి మనలాంటి 

సంనా రకి, 
నః aa) 

మి్ళె ; ఇంగ్నీము చదువుకొన్న (సతిఆడది ఇాడిపోయినే ! 

పుట్టి బుడ్జెరిగాక కళ్ళాపులు చల్లటం చేతకాకపోతే 
చెడిపోయినట్లా, పాలు 'వీతకడం తెలియకపోతే చెడి 
పోయినట్లా ? వడ్గ్డుదంచడం ష్టుపడకపో తే చెడిపోయి 
నట్లా ? చడిపోవటానికి బ్రింగీ పే చదవక్క-రా ... ఏ 

౧౧౦ ae) గం 

చదును చదివిందని మా మూడోతోడికోడలు .., 

:నీఫో దండం తల్లీ ! అవేం కదిలించక; నాది బుద్ధి 

పొరపాటు. హూ నేర్పిన షా యిస్కూూ అంచు 

యిస్కో. అందిట, 

* నేను కుక్కనా .. 

: నువ్వు కాదే, మా అమ్మా. నేనే ఆ కుక్కని. ఇంతకీ 

కొంచెం సాయం చేసావా, చెయ్యవా ( 

కనాను చెయ్యను. 

; మా అమ్మవుకదూ, ఈపూట భోజనానికి గింజశ్లేవు. 
* ర్యా రెండు పోళ్లుసి __ 

: ఊరికే మాటకి మాటపెంచి నన్ను సౌధించను అంశే 
సాయం చేస్తా 
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వీతా ; 

వ్శా : 

నీతా 

పుణె ; 

నీతా 

ఉర 

భు గడ్డతిని అన్నాను. మది మాట్లాడను, కళను uss 

వడ్లు షం చుతున్న చప్పుడు-అర నిమువం. 

యి eee 
ర a 

యా 

అలా 66 నిన్నే. 

: మాట్లా దన్నావుగా క 

సాధి౦చవద్దన్నానుగాని, మాటా మంతీ వద్దన్నానా. 

పనివాడు వెంకాయి. 

: అమ్మగోరూ ee అమ్మునోరూ న 

| = “త టి  అక్లు అశ్త్రే ... అక్క-జే ఉండరా ... మడి గట్టుకు 

వడ్డు దంచుతూ ఉంళు ... 

ఏన రెండి 
“టి. 

* సర్లెండి అని కదలజేం! ఏం కరొ్టచ్చిందిళా భవం 

తుడా ... వుడీ మంటిగడ్డలు న్ 

: వా డక్కడ నిల్చున్నంతమా._ తాన మడి తగలడి 

పోతుందా ఏం ... ఇంతకీ మడిగట్టుకు వడ్లు దంచట 
ముందుకూ ? 

న ౫డిగడిక్కీ- స్నానంచేసే ఓపిశెక్క-డ చచ్చింది. మళ్ళా 
మడికళ్టుకు వంటచేసే బాధ తప్పుతుందని. ఏంకా... 

అంట్లపీనుగా, అలా నోరు వెళ్ళబెట్టుకు నుంచుంటా 

వేం, వచ్చిన పనేతో అఘోరించు. 

* మశేనండి ... చిన్నమ్మగోరూ ... అ చ్చాయిగోరికి 

కాఫీ కావాలంట. మరేేేసి పంపీమంటుండారు, 



zm [1 

వీత్రా ; 

We 

దరఖాస్తు ఫారం: 

* ఈ కాఫీ కో వేళాపాళా లేదా వమిటి. మొఖం కోడు 
కోకుండా కాఫీ, మొగం కడుక్కుని కాఫీ, ఎనిమిది 
గంటలకి కాఫీ... 

* పోనీ అతా, కాఫీయేకడా! ఏం భాగ్యం. 

వ ఏం కరో... చెయ్యి పఏీ'ల్లేదసి చెప్పరా... 

: ఉండతా, ఎసరుమురుగుతుందన్నా వుగా. నిమిషంలో 

* “కాఫీ వెట్టిఇస్తాను. ఉండరా 'వెంకాయి, 

: అచేవికే మా అమ్మా. మైలపడతావమే... నువ్వు 
మటుకూ...ఆరగా అగా సానా లెక్కుడ చెయ్య 

గలవు 

: కాఫీ కలిపినంత మ్మా తాన మైలపడిపోతానా ఏమిటి? 

* కాదు మరి. ఆ వెఫవ దిక్కుమాలిన 'అపాచ్యపు 

క "కాఫీ ఫొడు౦ ముటుకొంజు స్నానం చెయ్యక్క-న్లా. 

ఆ చేతులతోనే వంటచే స్టే మ 'దేవతార్చనకీ ైవెచ్యా 

ఎకి సరిపోతుందా !? 

* ఐతే సరి. నీ మడికూడా కుక్క-ముట్టుకుంది. . 

అచేమిశు తల్లీ, అచేమిటి ? 

ఇందాక నువ్వు ఏటికి నీళ్ళు తెచ్చేందుకు వెళ్ళి 

నప్పుడు ఒకసారి చావకి కాఫీ పట్టుకెళ్ళా, మళ్ళా 

= అమ్మ రాతౌె,.,, .. నయం, చెప్పావ్ ... లేకపోతే 

వఏంతఘోరం జరిగేది! 
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విశా ; బతికించావ్ర లే. ఎలాగా మడిబియ్యం "కావు కాబట్టి 

క్ష నెంకౌయి వెళ్ళాం చం! దమ ది శ అది ద౦పి 

పోతుంది. ఒశే వెంకాయి! సీ జెళ్ళాన్ని శేశేసిరా. 
ఈ లోపున కాఫీ తమారు చేసి ఉంచుతా. 

సీతా : ఏమిటో మడిమడి అని చేను వాపోడమేగాని, ఒశే 
నెంకాయి, . వేగం'రమ్మను - నీ దొరనాన్ని, 

పక్కింటి సూరయ్య చలపతి వస్తారు. 

సూరయ్య : ఒరే. బాబూ, ,.రాజూ... 

వ్ తా ; ఏముటి సూరయ్య భయా... స్ట "అలా ఒగరు 

“కొంటూ వస్తున్నాన్ ఫట నళ కూర్చో - మరేం 

బమాదం... షన 

చలపతి : జరిగిందో వేవో అడే తేల్పుకొందామని వచ్చాం. 

అదీ సంగతి. (1 | || 

; రాజేడీ ? వదినా *..' 

షక్ : మేడ మాద చదువుకొంటున్నాడు. కూర్చో... 

ఏమిటీ గడబిడ... 

సూ ; ఎలా కూరను కదిపా 

ల : నిజమే ఎలా కూర్చోమంటాకు. అడేమిటో "తేలక 

పోతే మనసు కుదుటపడుతుందా. పడదు అదీసంగతి. 

: ఇంతకీ ... వమిటి సంగతి? 

సూ. క] గో ముచ్చిం దొదినా...శులి నాం... .. 

వం పాడు కబురో అని పాణాలు ' కొొణ్టుకొం౦టు 

న్నాయి. రాజు చదివి చెపాడని- 

1! 

ర 

న 



చల 

గ ము 

గి 

చల 

అలతె : 

ఏ ఉండు శేీజేస్తా.... ఒశే రాపుగా ౫ |. రొజూ 4 

“ఏ౦ 'సూరయ్యాబూ. . మో "వెంకటరత్నం ఏవ 

న య్యూడూ .. .నాతూ చదినేడుగా ఎ ఫఘ్పఇం గ్రీషు... 

ఇంకా . కుల్ల గావులు చదివి అర్థం చెస్పుపాటి చదు 

వుకోఖేచా.. వ్మిటి + పం చలపకీ... ... 22. నువ్వూ 

చదివే. నన్నావ్, ఇంగ్లీషు, నువ్వు "చదివి చెప్ప 

క వవో తెలుగు వాళ్ళతో యిం దీషు మాట్లా డం 

నా కొచ్చుగాని - అదీకాక "బ్ ల్లి గాములు 'నొరల 

దసూరీలో రానాను, అదీ సంగతి. నేనూ, చెన్నా 
ఆ వాలకం అలాల 

పట్టణం వెళ్ళేను గనుకనా, దొరల దస్తూరీ పోల్చుకో 

. డాసికి. స 

వి రాజు రాక వేపమ్మా... 

దిగిరావాలా . “ఆరం మో ప చెన్న 

పట్నంలో చదువుకో శేదుకదూ ... అందు శేగాబోలు 

దొరలదస్తూరీ తెలిసుండ లేదు. అంతేనా... 

* అదీ సంగతి. 

* ఇదిగో... చలపతీ... మా వెంకటరత్నం ఇల్లాంటి 

బోడికుంకన్న ర అల్లి గాములు సవాలక్షున్నర మంచి 

న (ప్రాయంగా చదివి అరటిపండువొలిచినట్టు అర్థం 

చెప్పగలడు; వమనుకొన్నావ్, నీ లాగ -బాళ్తుకు 

"ముక్కల -చదుప్రు అనుకొన్నావో... బి. య్యే. 
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వ్త్రా; 

శ క్ . 
Pa a వ 

ర్త 

ఉల 

కీణా : 

మరయితే మా నాడి ద గ్రీరికి వ. 

వచ్చా వేం శూరా . .మూవాడిచేతనే చదిపంచుకో శేక 

ఫోయావా. 

; ఆయనే ఉంకే నాయోా (నావ లాం డెందుకూ అని=. 

మా వాడు ఊళ్ళోటంశు ఇక్క-డ దాకా. వస్తానా, 

| అడీ Se 

* ఏం, ఏ ఊశెళ్లాజేం 

ఉన్యోగంకోనం చన్నావట్లం వెళ్ళాడు. రాజు 
రాజేద 

: వస్తాడు. ముడమెట్టన్నీ దిగాలామరి, అయితే వెంకట 

రత్నం పాట్టజేతో పట్టుకు .. 
: అచవి A ae క త్త ౦ మాట లంటావ్ 

పొట్ట చేత్తో సుకు అకటా. హ్ 

థ్ అ అ ౯. -.కడకూ వినలేం! పొట్ల చేత్తోపట్టుకు 

ఉద్యోగాల కోస అ) ఏడిపంచా, త వర 

వలసిన కే శం పట్టి పటిందంటా... మహరాజులాగా a 

: ఎంత తాతలార్ణి ంచిన భూమి న “ ,- ఉద్యోగం 

పురుషు కం అన్నారు. 

అదీ నంగతి ... 

వచానవూ 1! నూ రాజుగాడుకూడా ఉద్యోగం 

షు. .. ఉద్యోగం చేస్తా ... అని'పోరికే ఒద్దు 
జాబూ, ఉద్యోగం చెయ్యడం మన”యింటాో కత 

లేదురా - ఆసలు. ఇంగ్సష షు చదువులే.. మనకు అచ్చి 

రాను - అయినా ఫీ దో ఒక్కగా నొక్కు. శలుసువి, 
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.. 'సుచ్చటపడ్డావని వను. వగండం 

భూ a 

3 కే 

ర్త 

తేకుండా. చది'వేవు, అబే వాలు, అని. చెప్పి ఒప్పించే 

సరికి నొ తల్బపాణం తోక్కి వచ్చింది. 

“రాజ. వంతేకి కిందికి దిగడం ... 
వస్తాడు. గెడ్డం చేసుకుంటున్నాడో ఏమో! తొందర 
పడితే మశేమైనా ఉందా ... "పీక తెగిపోమా .;/ 

ఉద్యోగం ఇెయ్యనులే .. . అని అనిపించ గలిగాను 
గాని యీ' సొంత తవరం మూానిపించటం నాతరం 

"లేదు ,.. అయితే సూరయ్య సాబూ, వెంకట 

రత్నం ఉద్యోగం చేస్తాడన్న మాట. 

3 వదోముచ్చటబడుతున్నాడు. వన్నాపట్లంలో ఉండా 

లని మోజు, సన్లే ఓ నాలుగురోజులపాటు అక్కడ 

ఉద్యోగం చేసి, దగ్గర్లోకి బదలీచేయించు కొంటాడని 
సే అన్నాను. 

; మూ వాడికి ... చెన్నా పటంలో కాపఠం చెటాలని 
ర లు 

మా వేడుగ్గా ఉంది. పోసి వెళ్ళయినాక రీ రెండ 

మూడు నెల్లు ఇద్దరూ అక్కడ ఉండండి అన్నాను, 

అయి శే సేంకటరత్నానికి ఎంత జీత , మిస్తానన్నా 
చేమిటి ? 

: ఇంకా నాళ్ళేం తపక "లేదు. ,. “ఉద్యోగం. క 

మూడు రూపాయలు పంపు అధ్రపున 1 

; అ చేమిటి చలపతీ ! నూడు రూపాయలకి ఉద్యోగ 

మేమిటి? 
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చల : 

నీతా; 

FE 

సుబ్బ 

అంతేలే విన్నీ ... ఈరోజుల్లో అన్నీడబ్బుతో అవు 
తున్నాయి. సననమూూల మిదం జగత్ అన్నారు. నను 

కాదు వెద్దలు. అనీ సంగతి. 

చోద్యంగా ఉంద. నమూడు రూపాయలు. పుచ్చుకుని 

_.వందలు జీతం యిచ్చే. ఉన్యోగాలు ఇ్పే, ఆ ఇచ్చే 

నాడి శేం గిట్టుబాటనుకుంది ? 

ఉద్యోగం ఖరీదు కాదు ఒదినా! అది యేవో ఎస్తి 
శిసనుఫారం :ఖరీదుట. 

* ఫారం ఏమిటి. మావాడు చెయ్యగా చెయ్యగా "నెన 

సాయం పనులు ఉవ్యోగం చేసాడా ఏమిటి * ఈపాటి 

దానికి చెన్నాపట్నం వెళ్లాలా * మనడోళ్ళో పొలాబు 
వ్ nN ర 

ఫొరం లేదూ”? 

: ఫారం అంకే మన చిలకపల్లై ఫారం శాదు విన్నీ, 

అకీ రి కాగితంఅన్న మాట. ఎప్లి చశీషవను అంజు దగ 

ఖాస్తు అన్నమాట, చూవానా, నాకు ఇంగ్ల వు "రా 

దన్నావ్ 446 

* అంకు నూవాడుకూడా అడపాదడపా మూచేసిరూపా 

యలు పుచ్చుకుంటున్నాడు. కొంపతీసి ఏీడుకూడా 

దరఖా స్తు లు పెట్టటం తేదుక దా: . 

: ఏమో. ఎవరు చెప్పగలకు ? య దిగిరాజే.? 

పోసు సుబ్బన్న. 
వ, 

సీళారావమ్మ్శుగారూ ! రాజు బాబు ఉన్నారా! రిజి 

వగు ఉ తరం ఉంది, 
పి న్ 
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శ్ర ల ల క ర్ట 

“| 

రో 

న 

౦: 

దరఖాస్తు ఫొరరి 

క్ట ఉన్నాడు నాయనొ, వీలుసాను 2  చయెబటూ , ౨ పీ 

రాజూ కీ రాబగా. 

వం సూరయ్యగారూ ... బలి గాం విశేపూలు మేం 

న వమాదధథ కాదు గజా. 

వమా నాయనా ... ఇంకో చదిపించ నేదు, నా 

మనసు మనసులో లేదు సుబ్బన్న 

మరి ఈ చలపతి సాబు వనో యింగ్లీ ముచదువ్చ 
ఊడబొడిచా నన్నాజే. చదివి చెప్పలా ... 

అదికాదు సుబ్బన్నా, సంగ జేబు టంకే .. 

* యిలా తెండి చదివి 'చెపా. 

: కోలదస్తూరీ నీకేం తెలుసు సుబ్బన్నా. చెన్నా పట్టం 
వెళ్ళి చదువుకున్నా వా ఏ౦? 

* యింతోటీ అలి గాం చదివిచెప్పటానికి చెన్నా పట్టం 

వెళ్ళాలా వం? ఎర్ .ఫీపి __ అరెంటు __ 
6... (se) ల 

వెంకటరత్నం. 

అర్జెంటూా పమిటి నాబూ ... వమిటి అర్జెంటు 1 

వెంకటరత్నాని శేం |పమాదం లేదు కడ ... 

వం లేదు. నైర్ అంకే మున్నను మనం,. మనవేను 

చుటూ ' వెరుతీగ చేచా మనుకున్నాం కదూ 4, 
a) య (త) 

చెన్నాపట్టంలో ముళ్ళవైరు నుంది. పిఫ్టీ అంశే 

థూ'భ్రి' ' గాలుస్కులు.. అరంటుగా పంవీసా అని 

(వాశౌడు, అదీ సంగలతి,. 
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జో శి 

య ౩ 

ర 

చల ; 

Gee నత 
-తగ్గవయ్యూ ౩8౪ చదున్రకొన్న వెద్దమనస్సుతెగ్లు. అచేం 

కాదు సూరయ్యగారూ 234 యో భెరూపాయలు బలి 

| గాంమనియార్ల ను పంపిం చిమంటున్నాడు.అ ర్టెంటుట. 
చ వి 

మనీయార్హమ అని ఇలి గాంళో మాట శేచేం! 
ర టూ 

సిలాంటివాడికి అది బోథవడదు. ఇది వొరలదస్తూరీ శే, 

నేను నమ శ్రను సూరయ్య బాబాయి! సుబ్బడు నన్ను 
నెక్కి_రించడానికి వవో చదివాడు. రాజు రానీ నేను 
చెప్పిన అనం ౩ టో, కాదో చెప్పిసా. ఇంగీవంచీ 

Ow) Qe ఆరో లా 

చదవ ₹ను గాని అర్లం చెప్పడం రాజా, మరీను ... 
థి దొ 

జు పి థూ 

టే 
శ 

రా 

౨3 
గ్గు 

: వమిటమ్మా . నన్నీ ఊళ్ళో ఉండనిస్తావ్యా, వేదా! 

“రాజు ... ఓీరాజుగా అంటూ పెంకు అగఠక నొణు 

తున్నూూవా శిత క 

ఇఛభాబూ ,. రాజూ *౨* ఈ "బలి గాం కాస్త చదివి 

చెడుమాొ పుణ్య ముంటుం౦ది. 

ఇ౦ందుకా నన్ను కీందికి దింపారు, కిందనే చిన్నమ్మ 

ఉందిగా. దానిచేత చదివించుకో లేక వోయారా ... 

అది కాఫీ కాస్తున్నాదిరా... 

: నేను చదివి చెప్పానుగా... 

ఇంకేం... సుబ్బన్న చదివి చెప్పాడుగా..... 

: సుబ్బన్న అంతా తప్పుల తడక చెప్పాడు, అవీ 

సంగతి, 



విభో; 

సుబ్బు: 

. గాశివకు బాబూ ...మో కేరాస్టున... 

వ. 

దరఖాస్తుఫారం 

; వచ్... చలపతీ, వీ శెన్నిసార పప్పాను. మా 

యింట్లో అకుగు వెటవనని. ఫో... 
౧ రు ౧ : 

“నేను నా కోనం వచ్చానా... ఏదో సూరయ్య 

బాబాయికి కులి' గాం వచ్చింది. కొంపదీసి: వెంకట 
ps 

రత్నం. ఏ, వరలు కింేనా పడి 'అఘాయి_త్తేం అయి 

నట్టు వార్తవ_స్తే, ఆదుకోడానికి వచ్చానుగాని. .,. 

: ఎంత గుండెలు తీసినమాట అన్నాన్రరా... బారా 

? ఉన్నమాట అన్నానయ్యా... యిందులో తప్పే 

ముంది ... తంతావేమిటి ఆం, ఆం. 

? తన్ను వెదనాన్నా వాణ్ణి తన్ను. నెంట్లపడు, అదీ 

న. సారిపోతున్నా డు-పరొత్తు, 

ఏం సుబ్బన్నా, చుల్మిగాం. నిజంగానే చదివి 
చెప్పావా... అందులో మరేం పెడ్దనార్త లేదు కద, 
సూరయ్య ఇక్కడ లేడుగా... ఏచేనా అశుభం 

అయితే వెస్పు-'నేను వెట్లగా ఆ కబురు చేర వేసా. 

: ఏవిటమ్యూూ ఈ వెరి... ... వం సుబ్బన్నా నాకేం 

ఉత్తరాలు 'కేవూ... 

విశాలాక్నీ కాఫీతో 

కిందికి దిగాన్ ...యింద కాఫీ... 

యిదునగో బాబయ్యా; మోకు ఉత్తరం... ఏళాలకుమ్మ 

౪c ఆం... నాకే అది... 
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సుబ్బ: 

ముప 

స్టా 
విత్తా ; 

22 

: 6c ఆం. నొమోద ఒట్టు పెట్టుకొ నికూడా ఉవో 

॥ గంకోస బం శతకం ప 

మారుటమ్మాా! మి మో వేరు విశాలతవమ్నూూ ! వీదో 

వ వాడు శేగాని. ఇదినో మోకు రిజి ప్రి 

G తరం-సంతక్షం వెట్టండి. 

': ఏపికే... నీకూ ఉత్తరాలు వస్తున్నాయిళు.., 

మా అమ్మా. ““. కొలికాలం.. 

; డామిట్ *.. ... “అనుకొన్న ళ్లే అయింరది, 

వై ఏమిటి DY మై రా 

న్ elie కాళీలు లేవట... 

స 
ఫ్ర "లేకపో తే, ఈనూతిలో* కప్పులాగ ర 

ఏదీ విశాలా! .సీ.శెక్కుడనుంచి ఉత్తకం. నా 
"అటరు కాదు గదా. 

శ ఆయితే సఏక్రేం ట్టు 

చెళ్లాడుతున్న పిచ్చికుంక నాయె; కాబోయే ఇెళ్లౌం 
సంగతి సందర్భాలు తెలుసుకోవద్దూ స 

అంత నవు శ్రకంలేని వాడివి నాతో నువ్వేం సంసారం 

ఈదగలన్రు ? 

వదీ చూడనీ ... 
నేను చూడనివ్వను. 

ఆ, అలాగా అమ్మా :. . దీన్ని నేను విళా జను. మూ 

అవుత విషయం జః త్త నం రాసిపడై , సుబ్బన్న 

యిక్క_జే పట్టు కెళ్ళి మెయిలు బస్సు కందిస్వాడు. 



పష 

దరఖాస్తుభఫూరం 

; చొవూా... చొవొ, వ క్ర. ఉత్త రంలో 

ఏవిటు; ంవో. చెప్పుకో... 

వం టుంటుంది. కాలేజీలో సీకు | (చేమ లేఖలు! వొసిన 

"వశ 1టావు? నువ్వు అల కాలదన్నా వని ఆమాం 

తంగా అత్మహత్య ' చేసుకొంటానని జెడిరిస్తున్నా డా? 

: కాదు నావా... నాకు ఉద్యోగం అయింది. 

ITY Tu 

? ఇ'ేవిశే. మూలన ౩౫ స్క్రు ఉద్య్యోగరి వమిళేు... 

: అన్ర నతా... కాలేజీలో : పంతులమ్మ ఉద్యోగం... 
క ప wl అక్నిహ్మూరావీ ఇషా జ నజ తో 

క కను న ఘోరతైన మాట వీన్నా నే 

. ఈ పాపం' నిలువునా స్థానం చే స్పేగాని పోదు. 

| స్ట "వేగం + "నొ పేకు- కరి రాకా కెండుబు' 

పోసు 

ఏ కలికాలం ... కలికాలం ఓ. 

ఏయ్ ... విశాలా ... నీకు దరఖా స్తుఫారం ఎక్క 

డిది ... మూడు నెలలాయి - ఇక్క-జే వుంటున్నా 

ప్రణా 

ఈ జన శ్రే ఉద్యోగం చెయ్యనని మా అవ శద 

ఒట్టు పెట్టుళొన్నావు కడా ... నీ వేర వచ్చిన దర 

ఖా స్టుఫారం, ఎందుకు వృథాగా పోవాలి! అని సీ 

మిసెస్ గా అది నేను పూ రె వేసి పంపించాను 

అన్యాయరి *.. అన్యాయం 4, ల. 
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వివా; వం, నా మొగుడిగా ఉండటం నీకిష్టం శేదా. నాకు 

మష్టుకు ర్చి విళ్ళాంగా ఉండేందు క్స్ మే. అన్నట్టు 

ఎంత శ చెడ్డా తల్గికి కొడుకువి కడా ... టక. 

చేస్తున్న కం సీకరా కోపం వ సున్నడావం.. 

డామిట్ ... పద ... మరికొంత సేపు యిక్క-డుంశే 

కోపం వక్చేటష్టుంది. పోయి మెయిల్ బెస్పెక్కి- 

పెళ్ళిళ్ళ రిజిహ్టకు దగ్గరికి వుడాయిన్టాం ... 

ల్ 





జనో వై గుదం చే 



స్తో 

శా లయుడు 

రాకా య్యా 

= ం5క డా 
= 

దాకా దా నకు 



న న్ను గురించే 

ఇది జరుగుతు వ్నంత సేపు బస్సు ఫాపింగ్ వాతొవరణం 

నైకిల్సు కిక్టావాళ్లే నార నార, విన్, కీం అమ్మకొశేవాళ్ళు, 

విచ్చాగార్ళు. మొదలైక వాశౌవరణంరి, ఏక కాలంలో పొతౌ 

వరణం 'సంభావణలు జరగాలి, 

౧ 

శివుడు !: ఒశేయ్, ఒశేయ్ రాముడూ ! నిన్నే(నా, విలి_్టే 
పలక్ వేం ? 

రాముడు -:, నన్నా 1. 

క q 

i అవునా నిన్నే. 

* ఎవరండీ మిరు ? ' 

; హోరి నీ దుంప తెగా. నన్నే ఎరగవ్రుటా ! 
' ఎవరు మారు, ఎప్పుడూ చూసినట్టులేదు. 
; బాగా జూపకం చేసుకో. 

* ఏమో గుర్తుకు రావడం "లేదు, 

: ఎవర్నె ఉంటానో, కొంచెం ఆలోచించు, 
; అలోచించేందుకి నాకు తీరు బాటు లేదు, 

: ఇష్ట 'మొచ్చినంత మెము తీసుకో, Eo; 

తొంద శీముంది ? 

: బాగానే ఉంది, అవతల నాము ఆఫీసుకు ' వేళయింది, 

న్ అయితే మభేం, 
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నన్ను గురించే 

: అవుము మో సొమ్మేం పోయింది. 

(| తుమ్మితే ఊడే ముక్కు- ఎంతకాలం ఉంటుం దా! 

ఉన్నన్నాళ్లు ఉంటుంది. ఇంతకీ మా'ెవరో చెప్పాను 

కాదు, 

: శెప్పుకో వాలి. మరి, 
; బాబూ, మోకో నమస్కారం. నా దుంప .తెంచక, 

మోరెవరో, నాతో మాకేం పనో వేగం శేల్చి 

చెప్పండి, 

సీ శెలివి తెల్లారా. నన్నే పోల్సుకో లేక పోయావా? 

నువేనా నేను. 

* మోరనేది వమిటో నాకు బోధపడ లేదు - మళ్ళీ 

చప్పండి. ఎవరస్నారూ + 

3 నువ్వేనా నేను = అన్నాను, ses 

: అంశే. 
ల 

: తెలుగు భాషలో "*వువ్నేనా నేని అంకే ఇంకో 

అరం చేదు. 
థి 

: ఏమిటో మో భాష నాకు బోధపడ లేదు. 

: అనును బోధ పడదులే. నాకు తెలుసుగా. 

: ఏదో నాకు శెలిశేటట్టు వివరంగా మో శివరో దయ 

వేసి చప్పండి ? 

2 చెప్పానుగా, నువ్వే చేను అని. 

; మూరు నేనా?! నేను మారా! ఏమిటీ గారడి? 



నన్ను గురించే isi 

06 * గారపీ. గారకీకాదుర్వా; దద్దమ్మా. .శోద్ద. -నజం ఇది. 

కన శకేమంఖునా మతిపోయిగిద్యా, పలగ్గరటున్నానాః 

2 స .. స్వరం వచ్చింథా : 

౩: 'తెడురా నౌన్నా, "లేదు, నువు మున్నూటికీ, బస్సు 

స్థాండుడ్న రి, బస్సుకోే సం కాచుకొని ఉన్నావు 

స మత్తి-ఏ సెక్స పో శేదు. నా తలలోనే ఉంది. చూ 

తెల ఇంపీ! కియల్, బాంక్ | సేపు లాంటిది, అందులో 

స్ దాచిన వస్తువులు. ఎక్కడికీపోవు. 

' ఏమిటో నా కిజేం బోధ పడటం లేదు 

ం ఇందుళో బాేథఫడకేపోనశానికి ఏముందిరా... తరమే 

నువ్వూ నేనూ. ఒక తొల్లి -కడుపులో పుటి. 

: అబ; నేను నూ త్న ష్ష్ ఒక్క-క్లో కొడ్లుకుని, 

; అది న్ ఉ దేశం. 

సి గ 

కడవరకూ వినరా. వినకుండా ఎగురుతా వేం? నువ్వూ 

నేనూ ఒక త ల్లీ కడుపున పుట్టి 

: అదుగో మళ్ళా ఆ కూతలే కూస్తావ్. మళ్ళాఅన్నా 

వంటే దవడపళ్లు రాలగాడాను. 

: రాలకొన్లైందుకి నాకు వళ్ళు చేవుశే. నువ్వూ నేనూ 

ఒకతల్లి 1 కడుపున పుట్టి ఒక శరీరంలో పెరిగాం. 

* ఒక శరీరంలోనా !. 

శ అవున్రా, నాయనా అవును, ఒకే ఒక్కా సరీరంలో 

ఇదర౦' పెరిగాం... 
ది 

43 
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రా : నేను నమ్మను; స్ 

క నము og ఇది మటుకు వాస్తవం, 

: నువ్వూ నేను ఒకశరీరంలో చెరిగి లే, మరి నిన్నెప్పుడూ 
నేను చూడ లేచేం: 

శి : నీ ఏపెలా గుంటుందో నీకు తెలుసునా! 

శ్రా : తెలీదు. 

శి ': అయితే నోరు మూసుకొని నేను చెప్పింది విను. 
రా : వింటాను. ఉండుండు. ఎవరో నన్ను విలు స్తున్నట్టుంది. 

ఆ, ఎవరు? 

రాజారాం ; మ ఛివరామయ గారూ. ఏమిటి, మిలో 

మోరు ఏది * మాట్లాడుకుంటున్నారు ? 

ని :ఆ& ఏవంటారూ. 

రొ : on ్య స 

రాడారాంగారూ! అయ్య, అయ్య ఏమన్నారు! 
కంళం: 

రాజా: ఆ. వమిటో మోలో మాచే ఏదోవమాట్లాడు కొంటు 

ని ; అ. అదా, అ. అ, (నసుగుతాడు 

రా : అవును. ఈ బస్సుకోసం కాచుకునే సరికి కోనుకుపడు 
తుందషలెండిం 

ని : ఆ, కునుకు కూడానా. అందులోకి ఈ ప్రాత 

రా : అవున్లెండి. ఒక బస్సూ శాలేజా ? 

థి ; "లేదండి. పొవుగంటాయి వెయిట్ చే స్తున్నాను. ఆఫీ 

చేళయి పోయింది, నో 5ంతడాకా 1 
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: ఇంట్లో నాధపడలేక ఏవో నగలు కొండామసిా 

+ అవునవును. “ఇంటిలోనిపోరు ఇంతింత కాదయా” 

న అన్నట్లు సీళ్ళపోరొకటి. నేనూ. చ స్తున్నాను, వీళ్ళతో 

వేగలేక, అ, ఇంతకీ బంగార మెలో వుందండీ 1 
' డెబ్బయి వినో, జెబ్బయి ఆహో ఉంటుంది. 

: అవున్షెండి. ఆడదానివయస్సు,- బంగారం ధర ఇంకొ 

అని తేల్చి చెప్పలేం 

: బాగా చెప్పారు. ఏం, బంగారంధర అడుగుతున్నారు! 

ఏమేనా నగలు మూరూ కొందానునా J 

నొ ఆకనకు కొనడం౦ంకూడానా అమ్ముడామనే. 

న వా! అలా అంటారూ. మొ కేం లోటు! 

జలకి నొలుగువందలు సంపాదిసారాయె, 

* వం సంపాదనో, ఒక పంటికిందికి రావటం లేదు. 

ఎంత చెట్టుకి అంత గాలి అని- 

: అదుగో బస్సా స్తున్నది. (బస్సు హోరను, బస్సు 

చప్పుడు ) 

కండక్టర్ : ఎవశేసు, ఎవసేస్. ఒర్హరుడా, 

లొ 

ణ్గి 

: శివరామయ్య గారూ, మోారెక్క-౦డి., ఆఫీసు వేళ మించ 

భేంక్పు, సెలవు. 
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3 [ జగు గ్వుతున్న ౦కే చేప చలనంలో, నిండిశ్చన్న బస్సులోని 

సాతావరణం. ఇద్దరు, ముగ్గురుగా సంభావణణూ, గంటలు, డ్రైవరు 

ఎడషుర ళా, కేండక్ట ర నోటితో ఊళ్ళ “వళ్ళ ఫొంగో టిక్కెట్ 

సార్? “చిల్ల రి మొదలైన జ స 

'న్లి--:'వవిరా రాముడూ, 
రా : నాతో మాట్లాడకు. 

ay 

లక e 

- 
పుకు “౪ నీట్లో 'కాకటోశే ప్రంశెవరిణో మాట్లాడమంటాన్ : 

బస్సులో నవ్వులు 

రా: చూడు వాళ్ళంతా బల్లా నవ్వుతున్నా రో, 
" వాళ్ళు నవ్రుకొం+ే సశ రం? 

శ్లో * నాకేమా? మా 7 వాన్సంది సతో, వ! నన్ను 
మాజీ నవ్వుకొంటున్నారు. 

కం : ఎన్నసార్. ఎంగపోనుణం, టిశకెట్సార్, " 

ర్త 

:  ; టిక్కెట్టు కొనరా. 

రా : రెండు పారిస్, 

కం : రెండాసార్, రెండావదు aD 

క ఆఅ ఈ. ఒకటి ఒక పారిస్, 
రా జీ మ ప 

రా : చూడు నువేంమిటి చేశావో, : 2 

ని * నేనేమిటి చేశాను మధ్యన. 

శా : వేసింది నువ్వు కాదూ, నువ్వు నవ్వులపాలు చేస్తు 

న్నావు. ఇంకా ఏంచెయ్యాలి 1 
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త్తి : అచేమి! టా 

రా 2 నాశ రీకంభూాసి వాళ్ళు నవు వ్వుక్ంటున్నాా మ నేను 

ఇద్దరు మనుష్యుల. బహ సవ్ర ఆన్నాను. అందుకే కెండు 

బ్బ కొంటున్నా ననుకొంటున్న్నారు..గాబోలు. 

శి : అందులో తప్పేముంది. 

రా; తప్వుకానూ, అవను వి శ్రీం తెలుసండి. ఎద్దుపుండు 

కాకికి గుచి. అవ్పును నన్ను గురించి ఎవ శేనునుకొంశేు 

సేం ? 

ని : అచేమి! టా, అలా అంటావు. నిన్నంశు నన్న న్ను 

"కామూ. నిన్ను గురంచి ఎవశేమనుకొన్నా నన్ను 
(ఎవరో స్టాపింగ్ హోల్లాన్స్ గురించి అనుకొన్నన్నే 

, లెక్క దర బ్రడవకు. అదుగో చోటు కాళీ అయింది. 

కూర్చో. 

కం : నాయర్రోడ్. హోల్లాన్, ఒ_ర్హరుడా, యడమిళ్లై. 

చా : నువ్వుళకూర్చో చేను నించుంటా, 

శి : నీ తెలివి తెల్లవారా. నువ్వుకూర్పుంకేు నేనుకూర్చు 

న్న న్షే. మరిచిపోకు. నువ్వూ నేనూ ఒకే శరీరంలో 
ఉంటున్నాం. 

రా : ఆ. అవును కదూ, 

(శీనివాసమ 3 ఏమండోయ్, కివరామయ్యగారూ, 

శి ' : ఒరే రాముడూ, ఎనరో విలుస్తున్నా శా నిన్ను. 

జనాబు చెప్పు. 

ఠా; ఎవరా ఇఅది-నువ్ను జవాబు చెప్పు. 
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* ఏమండోయ్, శివరొమయ్యగారూ. 

* పలకరా, ఆవిడేమయినా అనుకొంటుంది. 

ఇ అబ్బ! నువ్వు జవాబు చెస్పరా, 

ఆవిజెనవరో నాకు “తెలీదు. 

: అయితే నొకు మట్టుకూ తెలుసునా ఏమిటి ! 

; తెలిసే ఉండాలి, 

న ఏమండీ శివరామయ్య గారూ మాట్లాడశేం, పలుకే 

బంగారవమూ | 

* ఎవరూ బంగారమా. 

: బంగారాన్ని కాదండి. బంగారమ్మ చెల్లెల్ని -సీనమ్మని, 
ఒహో! సీనమ్మా, మరిశేపోయాను. కులాసాగా 

ఉన్నానా (| 

: అవును. మే మెందుకు జ్ఞాపక ముంటాము లెండి! 

కరో పరధ్యానంలో ఉండి చూడ లేదు. 

: మేం కనబడళావమూా 

: కూర్చో నిల్చునే ఉండిపోయాను. 
వ మూరు కూర్చోండి. 

సరవా లేదు. కూర్చో. 

: వవిరా రాముడూ 

పక తాం 

: ఎవరో ఆవిడా. 

: ఎవరై తే సీ కెందుకూ? 
: ఓరి నాదగ్గశే డాస్తావుబా. చెప్పరా, 
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రా : నేను చెప్పను. 

శి : చెప్పురా చెను మశెవడితోనూ అవను. 

రా :నీ కా సంగతులు అనవసంం. 

శి : సీ నాలకం చూస్తే ఏమైనా! 

రా ఛం ఛు, 

శి ఈ సంగతి మన ఆవిడికు తేలి సే పమాదంరోంయ్. 
రా వశే, దురా సుజ ం 

'శి ఏ ఈ వయసులో నీ కీ పోయీకాల మేమిటి! 

రా :నే నలాపోతే స్ కేం? 

ని : అయితే అఘోరించు. 
శ్రీని : కూర్చోండి శివరామయ్య గారు. 
ని ; కూనో పరా. ఎవ నేనామా శ్రే ఏమేనా అనుకుంటారు. 

రా : అనుకొంశు అనుకోనీ. 

శ్రీని : ఏమిటి అదోలా ఉన్నారు! ఒంట్లో నాగా తేడా? 

శి (న్ని. ద బేచినవాడిలాగ) ఆం. 

లీని : ఏమిటి మోలోమోశే ఏదో * మాట్లూడుకొ టున్నారు! 

ని ; వం లేదు. ఏం లేదు. 

శ్రీని : పోన్ండి ఇప్పకపో శే. మారే దాచుకోండి. 

శి :సీదగ్శీర నాకు దాపరిక మేమిటి! 

శ్రీని : ఇదుగో ఇలా అంటూనే మభ్య పెడ తారు. ఆవేళ 

పొట్లంలో ఏముందీ చూడనిచ్చారా ! 

ని : ఎప్పుడూ, 

థీని : బ్రంతలోజే మరుపా. పదిరోజుల కించట. జ్ఞాపకం 

లేదూ 1 
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: ఓ. అజా. ఏం వుందీ. మందుపాట్లాం. 

: అయితే నన్నె౦దుకు చూాడనిచ్చారుకాదూ 

: మందుపొట్లాం ఏం చూసావు 1! కంజనా, కాసుల 
గా 7 ' 

శప నొ 

: చార్లెండి, ఆ లు. వము మున్న ది చేను తెలుసుకో 

లేనట్లు. మూ ఆపిడకు గొ ను చేయించి తీసు సుళ్ళు 

తున్నారు .అది నేను వ ఎక్కడ అడుగుతానా 
అని చూపుట 'బేదు. | 

లు 

: ఆ, నీ కెలా తెలుసు 

*మోూరు చె ప్పకపోతే మాకు తెలియకపోదు. 

: నీ కెలా a అంటా! 

క మొ ఆవిణ చూపించింది లెండి, 

అలాగా, 

: గాభరా పడకండి. నేను అజగన్ధెండి. నేనుఅడిగినా- 
ఏ అడుగుతుంది కాబో (లా, 

: ఏవహిటిచనా. 

ఛాజి 

కంటో, శాసులశేరో, దీనికెక్ళ-డ చేయించేద్. 
ఓ అదా. నేనంతా విన్నానులే. 
ఏం డారిరా భగవంతుడా, 

సరి పక్కా దిగీలో, 

ఆఫీసో. 

* ఆఫీసు మాట చెనుడకరుగుకూదిగిపో. 
జే 

+t వీవండీ మాట్లాడ శం ? 
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. య టి = ౪ 

ఆ] త్ 

os గ 

; ఆం ఏదో ఆలోచిసు న్నాను. 
PR 7 | 

* ఏమిటి వీ రలకి గాజులు చేయించడమా 'మావనడమూ్యా 

అనా? 

; వీ కెలా తెలుసు! 

: ఓస్పి ఈ మాతం కనుక్కో లేనా! 

౩; దావీంగ్ హోలాన్, 
ఠా cs 

;'మూరూ దిగుతున్నా రా! 

ఎక్కడికి ? 

* మది బస్సాపమని -స్రే-క్టై్భా చ్ 

: నువ్వు దిగుతొన్సుక్ దా అని. 

; నేను దిగుతానని పూ కెలా తెలుసు. 

: నా మనస్సులోని విషయాలు నువ్వు కొనుకొ=గాొ 

లేంది, ఈ మాతం చేను కనుక్కో-లేనా ! 

: అంక! 

; అంకు ఏమిటో సీకే తెలుసు. చే నందుకు చెప్పడం 

బస్సు ఆగుతుంది 

: సశే నే దిగుతున్నా. మరిచిపోకండి, 

: 6. ఆం ఏమిటే మకిచిపోవద్దంటావ్ . 

: అడే సే సడిగింది, 

; ఎఠరంగమాు. యారూ వగాదు. సార్ ఎడమిళ్లే 

ష్ష్ రంగమ్మ, 

శ పమిఠా శాముతూోూం 

24 
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* వం? 

; బాగా తప్పించుకొన్నా వే. 

* వం, నీకు కష్టంగా ఉండా! 

: అవేం మాటలుకా. 

“మరి బాగా న! అట యీాసడించి 

నటు అంటా వేం 
రు 

; అది కాదురా, ఆవిడిక్కడ దిగుతుందని నీ కెలా 

తెలుసు అంటా, 

: అవన్నీ నీ క్షనవసరం, 

తి 

న చెప్పరా. నా కన్య? స్ శవరున్నారు చెప్పు, 

నాన్నల కలో 

చెస్పను. 

: సచే దాచుకో పోని, ఆవి జేమి టడిగింది స్థ 

న ఏమిటడిగిం డా? పమిటం'చే -పమిటయి "లే నిశ దుకు! 

నువేం ఆత శ్చేవాడినా, త్రీ శ్చేవాడివా ( 

: అవును. ఆశ్చేనాణ్ని, తీర్చేవాడ్ని నేనే ఇప్పు, 

. వెళ్ళవోయి. నివు ఆ శ్పది తీ శ్చేదీ ఏమిటో నాకు 

తెలుసు. కబుర్లు చెప్పకు. 

; లేదురా నాయనా, సీకేమయినా అప్పులుం కే తీర్చే 

నను 
BU =) 

న న : ఆస్తుంళకు ఆ క్చేస్తావ్, అంతేనా. 

చేఛాకోళం కాదు గాని, ఆపి 'జమిట డిగంవో చేప ర 6 

౩; ఏమి టడుగుతుం౦ది, sm యూ డబ్బు జా స. 

; ఎంతడిగం చేమిటి ? 
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శా ; ఫీ ఇండువందలు. * 

ని : ఇస్తావా గ్ 

రా : ఇసాను రమ్మని, న కూ చమ్మునా ? రెండు న( 

లుంశే పిల్లలకి గాజులు చేయించనూ. . 

9 : శుధస్య శ్రీ భుం పిల్లలకి గాజులు చేయించు. 

గాః డబ్బెక్క.. డసంది?  _. | 

: డబ్బు లేనశ్లే మాట్లూడుతావ్. నాకుతెలీదా ? ది. 
ఇదునో బంగారపు దుకాణం. వెళ్ళు. చేయించ 

రా మూ తాతగారి సొమ్ము డాచబెట్టావ్ ! 

శి : మో తాతా మా తాతా వేరు కాదురా నాయ? 

రామారాన్ : సమస్కారం సాత్, 

శా; ఏమి! టా అంటాన్, 

లత 

రామా: నమస్కారం శివరామయ్య గారూ. పరభ్యానం 
' ఉంటున్నా శే. 

వి ; వం రాబూరావూ నువ్యా ! 

రామూ: అవ్రనండీ. 

శి :వం ఈ రూటులో వస్తున్నావ్ ? ఎక్క జెక్కావ్. 

రానూ: బ! జాలా రోడుదగర ఎక్కాను. 
ఆఆ oa cs 0౧ . 

న్ * అహా అలాగా! పలక రించాన్ కాదేం ల 

రామా: నూరు సీనమ్మణో మాట్లాడుతున్నా రని పలకరి( 

లేదు. 

ని : శీనమ్మను నీ కలా తెలుసు? 
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రానూ: చాన్రందండోయ్. భీనమ్మ ఎవరికి తెలీదు ? 

ని : ఏమిటోయ్. నా సంగతి వీడికి తెలునుగాబోలు, 

రి | ఎవరా వాడు ! 

రా : మూ ఆఫీసులో గుమాస్తారా, 

ద్ధి : అయితే. 

రా : ఇంేముందిరా ఆఫీసుఅంతా ' ఊదుతాడురా, 

ని : ఊదనీ, సీశేం భయం? 

శా: నీక కెలీదురా, నగాప్పచిక్కొ_చ్చించే, 

రామా: ఏమండీ, అలాగున్నాకు. ఒంట్లో ఇగ వేదా! 

అశ! జరం తగిలించే. ఒళ్ళు మండిపోతోంది. 

ఇంతే జ్వరంతో ఆఫీసుకి వస్తున్నా నేం 1 

శి ;ఈ మ్య తం జ్యరాని'కే ? 

రానూ; అలా కాదు సార్, దిగండి. ముందు ఇంటికిపదండి. 

శి : వాడు చెప్పించే రెటు. ముందు ఇంటికి పద. 

రా : నన్ను లంట్లోకిచేరి స్ వీడు లోకమంతా ఫూసాడంరా, 

శి 1 అయితే నీకేం భయం. 
రామా: బస్సు ఎన్ని గంటలకి వస్తుంనో టాక్సీలో పోదాం, 

ఏయ్ టాక్సీ. ఏయ్ టాక్సీ, 

టాక్సీ బస్సు సైకిల్ గందధగోళ్లం 



ఛ్ 

జరుగుకున్న ంత వేస్తూ ఆలిం దియా -శీకీదూం (గావుఫోను 

రి కార్డుల సీతం. శమిళీపొట శిండు సెకన్లు, తరవాత 

వెన్నాళుండెద వివా సుఖములలోే.. - ..నాగయ్య రికార్డు, 

చిన్నమ్మాయి: సోన్న మన కెందుకు చేయిసాడే, తేన పెళ్ళా 

నికి చేయించుకొంటాడుగాని. 

పెద్దమ్మాయి! అవునే. విెళ్ళామంశు బెల్లం. 

చిన్న : పొద్దున్న చెప్తూవుంశే నినివీంచుకొన్నా జీకాదు, 

నిన : Hes రాకుతుూా బస్సుదిగిపో. తికుగు బస్సులో 

ఇంటికి వెళ్ళిపో. 

రాము: నొ ఒళ్ళు భుండుకొ సృగ్నాదిరా, 

శివ . అవును. అందుకే ఇంటికి వెళ్ళిపొమ శ్రఏటున్నాను. 
జ్యరం తగలింది. 

రా; జ్యరంకాదురా, రామారావృమోద . ఒళ్ళుమంటరా 

బది, 

రావూ : మూరు నెక సు స్టు బస్సులో ఇంటికి వెళ్ళిపోండిసార్ ; 

కను తత. ఇపానులెండి, 

రా : చూడరా ఆఫీసులో చెప్తానంటున్నాడు, 

భిన్న. : ఏమిటీ చెప్తాడు నీ మొవాం, 

శా : నన్ను గురించేరా.. చెప్పాడురా.' వాడంతవాజేనురా, 
ెప్పితీరు తాడుగా, 
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రామా: పోసిండి నేను కూడా వచ్చి మిమ్మల్ని ఇంట్లో దిగ 

బెట్రవమున్నా రో, స్తాపింగ్ హోల్తాన్. కండక్టర్ సాపీంగ్ 
ర Ga) “6 ఊఉ ఈ 

పహోలాన్ , 5 

ar 

బస్సు ఆగుగుంగి. 

* ఫరవా లేదోయ్ శామానావ్. 

॥ ఎందుకు వినివీంచుకుంటా? జీ? డబ్బు విషయం, తప్ప 

మశేదయినా మన స్సులో గొణుకొ న్నా ఆయనకు 
బ్రశ్తే వినబడుతుంది. 

; పది రోజులొయి అడుగుతున్నా మే - సనూధానం 

. కూజా ఇప్పకేం ! చేయిం చను అంక మళ్లా కం 

" తామా? 

: ఇలా ఆడిగిశే లాభం లేచే. రాతి ఇంటికి రాగా నే- 

విను గాజులు చేయించకపోతే మేం భోజనం చెయ్య 

మని ప సు కుడ డాం, 

: అవును. అదే మందు. ఈ శేడియా కొనిపించినన్లే 

' . అవ్ కొనివీంచాలి. 

టాక్సీ బారన్" 

రామారావ్ :.ర_త్రవు గారా తలుపు, తలుపు. 

వి 
ద 

* ఎవరదీ |! ల 

రానూ: నేను తలుపు తియ్. : (తలుపు తీసిన చప్పుడు) మో 
నాన్న గారికి జ్వరం వొచ్చింది. మంచం వాల్చి పక్క 

వెయ్, అందాకా. ఈ. పడకకుర్చీలో. పడుక్కోంండి 

సార్, 
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os 

: శినమ్ముగారింటికి వెళ్ళంది నాన్నా, 

* లీనను తౌ కింటికా ? 

* అవును నాన్నా. బంగారమా; రాజూరాంగారి 

కోడలూ వీ_స్టే అందరూ కలసి వెళ్ళారు, . 

న పక్క వేశాను పడుకో నాన్నా. 
వచే నమ్మా. "రానూ రాన్. 

రామా: యేం సాగ్. 

wD 

aa © py ౨ ర్త 
ox OX 

0 

: ఆఫీసులో చెస్తావు కమా ? 
* చపాను సార్. మూరు పడుక్కో-౦డి, 

— 0 

: శేడియోాలో ఏమిటోయ్ పాట. 

: ఆఫ వేపే మన్నాళా! 

: ఉండని. చోడు వెద్దమ్మాయ్. 

6 నెన్న 

న ల 
ఆ డాయరులో చెక్కు. బుక్కు_ త స. 

: ఎందుకు నాన్నా! 

: తేవే అమా. నూడూ, రానూరావ్ బంగారం థర 

ఎంతోంప్ * 

: నాకు తెలీదు సార్, 
» నర్ wa a 
న డబ్బయిలియిం ణి డెబ్బయిఆరో ఉంటుంది. సోకు... 

రాసిసా. నూ అమ్మాయి! 'సాయర్యతం ఆఫీసునించి 

వచ్చేప్పుడు గాజులు కొని సే, 
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చిన్న: మా కిప్పు డొద్దు నాన్నా. 
శా : ఇప్పుడేం తొందరొ చ్చింది. శేపు మోరే వెళ్ళి కొందు 

రుగాని, నాకు ఆ నగల సంగతి తెలీదు. 

శ్రి. ..పర్షనా లేదు .కొనవయ్యా, కొను 

పెద్ద : ఇదినో నాన్నా పుస్తకం. 

రామా: ఎందుకు సారా, నాకు తెలీదం శీను. 

కి అయితే రామారావ్. ఓ - సంగతి అడుగుతాను, 
బస్సులో నూ పక్కను బవ కూర్చున్నాను! 

రామా: ఎవరో అరవావిడ కూక్నుంది. 

చీ. : నిజం, 

రామా: నిజంసాన్. బ్న్జుబ్లా రోకు దగ్నిగ్నుంచి చేను ఎదురు 

గుండా నుంచోనే వున్నాను. 

శి : అయితే నే నపరతోటి మాబ్దాడ శేదన్నమాట. 

రామా: మూలో మాచే ఏదో మాట్లాడుకొంటున్నారు. 

వతు : ఆహా, అలాగా శానూరాన్. నీక లీనమ్మగారి ఇల్లు 

తెలుసా. 

రామా: తెలుసు ఎందుకూ! 

వ :మా ఆవిడక్కడ ఉంటుంది. రమ్మని చెప్పు. వంద 

“వెను. గాజులు మరచిపోకు. సైజు లివ్భండో. 

లేక గాజుల చప్పుడు 

పెద : ఇదునో న నా సైజు, | 

చిన్న : ఇంగండి, 
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రామా: వెళ్లొస్తాన్ సార్, డాక్టర్నికూడా పంపీస్తాను. 

నీవ : డా క్షరెందుకోయ్, "శేపు కులాసాగా ఉంటాను. 

రామా; తలుెపీసుకో అభూ త్ ; 

నివ అయితే బస్సులో నీకు తెలిసిన వాళ్ళేన్యరూ నా , 

పక్కన కూర్చో లేదంటావు. 

రామా: లేదుసార్. వమలా అడుగుతున్నారూ |! 

శివ ఏంలేదు. వెళ్ళిరా. జెన్షమా య, తలుపు వేసిరా. 

(తరవాత పాట స్వర్షసేమనుండి. గృహమేకడా స్వర్ష 

సీమ) చిన్నా ఇలానా. ఎందుకు కన్నీళ్ళు ! 

: వం లేదు నాన్నా. 

: నాకు తెలుసులే. ఆకన్నీళ్ళు నన్నుగురించే, అవునా, 

2 కాదు నాన్నా. 

: అశ్రను.' నన్ను గురించే, ఏం।? 

: అవును నాన్నా, 

. నే ఫ్లాస్కులో కాఫీ ఉందేమో చూడు. 

; వంరా రాముడూ. 

* ఏం? 

: గుమ్మడికాయల దొంగనై పోయావే, 

ఫ్ అంజ. 

: వం లేదులే. మనస్సులో చేసిన పాపం, బంగారంతో 

హరించుకు పోతుంచా ? 

25 
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చిన్న: కాఫీ "వేడు నెన్న, 

నాన్నా! నాన్నా! వమిటి నాన్నా, నీలో నువ్వే 
1 

మాట్లాడుకొంటున్నాను! అక్కా. ఇలా రావే, 

వివ : ఏమో: లేదమ్మా, నన్ను గురించే. భయపడకు, 

మాక తీ థి థి ఇతో 



ఆఅ క్క య్య కి (వ వెరాషనే 



ఇయదతు. ఇవా తక లద 

గుూరారికన ఈ దన్ను 

హైదడద—్ 2 

ఆకా న రామాలు 

గులా 



క్ర స్తై (| [ప్రమోషన్ 

మూడేళ్ళ తరవాత సుందగమ్ము పుట్టింటీకొ.చ్చింది- 
ఈమూడేగ్ఫూ అతౌకింట్లోపొపం యమయా శన అనుభ 
వించిందిః పుట్టింటీకొచ్చిన రెండురోజుల తరధుబాతే.. 

సుందరమ a సుశీలా సుశీలా! ఒజేక్ ... సుశీలా 
ఇలా రా. 

రత్తమ్మ: ఏమికే సుందరం! ఏమిటా గావుేేకలు ! నివు 

భం౦ంగా మాటాడు కోంప లంటుకుపోయినట్టు అటా 
లూ 

. అరుస్తావేం ! 

; నేనేం అరవ లేదు తల్లీ, అధ న లేదు, నొమో"దేం 
విరుచుకు పడకు, 

: నీమీొదివరూ విరుచుకు పడడం లేదు, 

: విరుచుకుపడటం శాకపోతే ఇచేవిటి? ఆడబిడ్డని 
వీలిచేపాటి అధికా౭ంకూడా లేదన్నమాట. 

ఎవరు పీలవొద్దన్నారు. ఆ పిలిచేచేదో నెమ శ్రదిగొ 
వీలవమన్నానుగాని, 

* ఆ-ఇంత బిగ్గరగా వీత స్టే దిక్కూ మొక్కూ లేదు. 

ఇక. నెన్మదిగా వీలి స్తే అనిడగారు వినిపించు 

కొంటుందా. ? 

* వినబడితే ఎందుకు వినివీంచుకోదూ, 
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వినబడాలనే బగ్గీ రిగా అరు_స్త-వినిపించుకొంకేనాో ? 

* వదో పనిలో ఉండుంటుంది. 

సబలో ఉంశే < : పనిలో ఉంకే మటుకూ? పిలి స్టే రా అక్కగా! ఇచే 

మా అతారింటో అయితేనా ... 
అ వాలీ aa) 

; ఇది మూ అకౌరిలు కాదు. పుటిలు. 
ఎఎ" గగ రా 

“మా ఛాన్తుందన్నూూ, సాక ' ఫుట్టిల్లేగాని సుశీల 

కతారిలేనా ! కాదా? 
శాల Mn 

; అయితే! 

అప్ ; అయితే నవిటి, అయిే!? అత్తారిల్లు అన్నాక 

అదుపాజ్ఞల్లో చెట్టకపో తే ఎల్లాగ, మా వదినగారు 
పిలి స్టే అ తోటికోడళ్ళం గజగజలా డిపోవలసిం'జీ. 

అ త్రగారితో వం ఇెపుతుందో అని అరచేతిలో 

వాణాలు చెట్టుకు కూర్చుంటాం. . 

: కూర్చుం కు కూర్చ్పోండిగాని ఇక్క_డలాంటివేం పనికి 

రావు. 
ఎలా పనికొస్తాయి, నీలాంటి చేతకాని అత్తగా 

రయాంక్, 

య చేత నైన్దాన్నో- శుతకాన్దాన్నో రవా వ్. లేకుండా 
బతుకుతున్నాం. ఏదో ః ఇలా బతకనీ . తల్లీ . 

బతకనిన్వక నేనేం చేస్తున్నానేం ! 

కాకపోతే మశేవిటి - వచ్చింజెగ్గిర్నుంచీ - వదిన 
గారి అథారీ అంటూ ఇల్లుతీసి పంది శేస్తున్నావ్ ! 

ఎనశేనా కూతురింటికి వచ్చిందీ అంటే సంబరఫడ 
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చ 

లా 

ర్ 

క 0 

Ct 

రో 

తున్నావ్. 

: భు గడ్డితిని పచ్చా. ఏచో ఫ సుట్లె౦టి కెళ్ళి నాలుగు 

క్ సుఖపడ దాంకగచా డర వస్తే... పోచ్టే త్ర ఫీ 

స్ కింత మం! మతే AR 

: నిన్నెవరూ పొమ్మన్లే'డే ! ఎందు కేడుస్తాన్ ! 
: వడుపు కాకపోతే... ఇంకేముంది నా బతుక్కి! వచ్చి 

శెండురోజు లెండి - ఎప్పుడు విరగ డన్రకానా అని 
అంతా అనుకొంటున్నాగు. కన్నత లివి. నీకే కంటక 
వుపోలే.. ఛీ ఎందు కీ బతుకు? 

స (ని స్ు కంల శేగిటన Ir ధ్రుత్రాం కోశాలు 

సాన్ 4 

; ఇంతకన్న ఇంకేవిటి అనాలి... 
న వ t 

ఉ_దు ఎక్క-డికలా వెళిపోతున్నావ్. 

ఏ యా యింట్లా ఇంకోతణం చేనుండను, ఉంకే చేను 

కోటమ్మగారి కోడల్చే కాను. 

* ఏవికు ఈ ఒర రా సత్యాలూనూ ! 

వ కాకపోతే జ్ సత ¢ కన్నత ల్లీవి నువ్వే తన్ని తన్ని 

లేస్తూఉంటే య 

ఏ నిన్ను చేను తగి లేస్తున్నానా! ల, ఎవ బీనా 

నిం నవ్వివో తారు, 

* ఎందుకు నవ్వరూ ! కోడలి చేతుల్లో కీలుబొమ్మ 

వయ్యావని తప్పకుండా నవ్వుతారు. 
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: నేనేం కాలేదు, 

క్ట అయితే దాన్ని "వెన శేసుకొస్తూ నన్ను తిడళావేం ? 

* దాన్ని వెన కేసుకు తాకదూ; నిన్ను కిట్టాలేదు, యాం 

యిలు కొంచం శాంతంగా ఉండనిన్యమన్నా | 
- ౧౧ 

; అజే - నేనుంటే ఈ యింటో నాంతుండదనేగా ని 

ఉ దేశం, సశే...పోక్మా వెంటనేపోళా. 

*పోతా పోతా అని పెదిరిస్తున్నావ్'! అంత ఇదిగా 

ఉరిళు తప్పకుండా వెళ్లు. 

వెళ్ళక ఇక్కడ ఉండిపోతాొననుకొన్నా వా | 

: ఉండాలని లేకపోతే నిన్నెనరూ బలవంత వెట్టరులే. 

: ఎందుకువెడతారూ' కూతు రని అఫీమానం ఏడి శేగా! 

: అభినూనం లేక కాదు. 

; ఉంచే ఎందుకు పొమ్మంక టావేం. 

' నేను పొమ్మన్లేదని నీ కెన్నిసార్లు చెప్పాలి! 

: నువ్వు చెప్పాక్క_ నేదు, నేను వినాక్క-గ్హేదు. 

నా చెపి జడా సర్టుక్ "సీ శేపోతా. 

: తు. మ్ నాన్నగారొచ్చాక ఆయనతో చెప్పి 

వెళ్ళు, 

: నే వెళ్లాక నువ్వే చెప్పు = సుందరాన్ని ఇంట్లోంచి 

తరిమి వేశానని. 

+ ఇలాంటి న "సే వెప్పలేనమ్మా. 

చెయ్యగా లేంది, ఇెస్పేనేం. 
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: అమ్మా...నీ క డండం...నన్ను వెళ్ళనీ!, అవతల ' 

కొళాయి కెళ్ళి నీళ్లు తెచ్చుకోవాలి. 

: నీళ్లు నువ్వెందుకు తేవాలి... సుకీలని తెమ్మను. 
: ఇాన్రుందేవ్. ఇంటిడి చాకిరీ చేస్తున్నది చాలదూ |! 

ఇది కూడానా ! 

* చేస్తున్నాదంళు ఎవరికోసం వేస్తుంది. అద్, చాసి 

తలో చేనుకూడా చెయ్యలి, స్ థీ 
థి చున్లు ఇ౦టిపన్లు చెయ్యను. 

§ చేసాయి. మా చక్కా. చేసాయి. నూ అత్త గాకెప్పు 

డెనా ఒక చుక్క నీళు తెసారా. నేనో మా తోటి 
౧ ౧౧ అలన 

కోడలో తేవాలిగాని - అశే.__ వినిపోకుండా వెళ్ళి 

పోతావేం...సశ్కే చెళ్లు వెళ్లు, 

సుశీలా సుశీలా ... ఒసేవ్ సుశీలా ! పిలి నిన్ను 
bas 

ర ఏవ(క్కయ్యా, ఏమిటా అరుపులు! 

( అమ్మ వళ్ళిందం టు నువ్వచ్చానవు ! రా తల్లీ ఛా - 

అమ్ము నన్ను తగిలేస్తానంది. నువ్వు నిజంగా తగి 

"బేయ్, తీరిపోతుంది. 

; అచేమి టక్క-య్యా - తగి లెయ్యడ వేమిటి |! నీశేం 

వుతిపోయిందా + 

* వుతి నా కెందుకుపోతుంది. నీకో పోయింది, మో అమ్మ 

గారికిపోయింది, మో 'వదినగారికి 'పోయింది, నూ 

యింటిలి పాదికీ పోయింది, లేకవోతే నన్ను తగిలేస్తా 
౧౫ కాకాజీ) 
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నంటారా. తగిలెయ్యండి. తగిలెయ్యండి. కోడల్ని 

వెన శేసుకు వచి నందుకు డొరూ నాడూ వకమై మో 
అందరి నోట్లో ఇంతగడ్డిపెడిలే అప్పుడు తెలిసొస్తుంది, 

ఏ అల్లే విసిగించక అసలు సంగతేమిటో వెప్పు. నిన్నెవ ఉట 

శకవిటన్నారు ? 

* ఎవరు ఏదిటనకూడాదో అడే అన్నారు. లేకపోతే 

నేనెందుకు నొచు కొంటాను. 

: వదో కోపంలో అనుంటుంది, దాన్ని నువు పట్టించు 

కోడ బేమిటి చెప్పూ. 

పం! అమ్మక కోపంరావడం ను వ్వెష్పుజేనా 

చూసావా! 

* సాధారణంగా శాదనుకో, గానీ నువ్వేదో కెలికుం 

టావు, కోపం వచ్చిఉంటుంది. 

( తా! అదే పతకవుతే ' ఇము)కు 

బతకనా” అన్నము, అమ్మే కోపంవ స్తే ఇక₹ం... 

ఈ సుశీల నన్ను దమ్బిడీ ఎ త్రయినా ఖాతరు 
జ్ రారా ర చెయ్యటం లదని చెవినిల్లు కట్టుకొని చెపితే అమ్మ 

వినిపించుకొంశునా! వై పెచ్చు నన్నే తిడుకుస్నది, 

* వవిటీ, వదిన నిన్ను ఖాతరు చెయ్యటం లేదు, 

అదెప్పట్నుంచీ sev 2a 

ఫ్ ఎప్పుడు చేనింబేం - ఫలానాలఅప్పుడు చెయ్య లేదని 

చెప్పడానికి! ధురాయింట్ల a ఏమ్మా తమైనా 
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సి 3 

స్యతం తం ఏడి గౌ ఇచే మా అతానింట్లో 

అయిలేనా- 
జ 

మో అకాకిరగో అయి త ఏమయ్యేది ! 

; ఏవయ్యేదని నింపాదిగా అడుగుతావేం. ఈపాటికి 

నూ మావగారు. చెప్పినట్లు -జీవాబేవేషు అయి 

పోయీది. మా వదినగారు నామాద చాడీలు చెప్ప 

గానే మూ అత్తగారు శివాలు తొక్కుతుంది. ఇద్దరూ 

కలసి ఇంట్లో. ఆటంబాంబు సేలీనట్లు న 

చేస్తారు. "చెరో చీపుసుకట్టా తీసుకొని నా వళ్ళు 

వలిచేస్తారు. 

: వాళ్ళ మొఖమోడ్చా - వాళ్ళ కడేం పోయేకాలం. 

; అత్తగారూ - ఆడపిడ్లా అన్నాక అవ్య తం అధి 

కారం ఉండదా ఏం ల వాళ్ళ తే చ్చేం లేదు. 

వాళ్ళ త ప్పేంలేదూ - ws ఏం మాట 

లివి 1 ఒంటి మొద స్పృహ ఉంచే మాట్లాడు 

తున్నావా 2 

ర స్పృహ లే కేం-ఎంచక్కా-జింది, లేందల్లా మాశే.. 

:.నువ్వనే చేవింటి ? మమ్ము ల్నేమిటి అతనో 

చెప్పు. 

చెసే చేసారా - పెడతారా, చేను నోరు పారేసు 

వోడ వే గాని. 

 చెప్పకూడదూ? ఆదిలోనే అనుమానం అయితే 

ఎల్లాగ, 



అ ల 

ల్ QO 

ణ్ 0 

(. 

జ్ర ©) 

అ.కు య్య. కి శచమోనన్ 

f చెప్పిన నట్టు చేసావా. 

|) 
: చేస్తాలే చెప్పు. 

* అలాశాదు. చేసానూ అని మాటిన్నే చెప్తాను - వద్ 

గ్ “శాం దొ 
2 ౧౦ వ్యకుయ్యమగ్నాన . 

: చెప్పినట్టు చెయ్యకపోతే కోటమ్ముగారి_ కోడలినే 
"కాదని ప. 

6౬ 

* నేను కానుగా + 

* అలవాటులో అవేనా, పోసీ అమ్మామోద ఒ శ్షైయ్ , 

: డోంట్ వీ సిల్లి. నా ద్దీ బఖ్టూా సత్యాల నమ్మకం 

"లేదు. నువ్వు చెప్పినష్టు చేస్తానుగా. 

* అయితే ఇలా దగ్గరగా రా. విను. తన మొగుజేకద, 
తను చెప్పినట్టు వింటున్నా డని సురీలకి నూ 

గ, రాణా ఉంది. 

ఉండ చేం. నును చెప్పినా మహొఆయనవనేగాని వింశే 

నీకూ ఉంటుంది ఆమ్మాతం గర్వం. 

నాకు లేదని కాదు. నేను చెప్పినట్లు - నూ ఆయనా 
వింటారు. 

: అయితే మో అతారింటో ఎందు కన్ని కొటాటలు!. 
నయా లొ C౧ 

మో ఆయన చూస్తూ ఎందు కూరుకుంటాడుి 

క చూవురైేన్ అ వెళ్ళాం ఎంత 'బెల్లంముక్క_యినా 

తల్లిక్ భోడపుట్టినదానికీ ఎదురు ఇెప్పమంటానా! 
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జ . 
- మాఆయన మంచివారు కాబట్టి వాళ్ళన్న న్నా నన్ను 

పడమంటారు. చాటుగా నన్ను ఓ దారుసారు. 

: అడుసు తొక్కడం ఎందుకు కాళ్ళు కడగడం 

ఎందుకూ? వు-ందు పడమనడం ఎందుకూ! తరవాత 

ఓ డార్చడం ఎందుకూ? 

, ఎందుశేమికు నరోజాూా ... ఓ. ఇుగుతూ వెళ్ళ్ళాల 

అన్యోన్యం అంచే మేపవిటి? 

ఇ షీ ష్య దీ ఆ : ఓయబ్బ...ఇచే అన బ్రన్వమై త అది పగవాళ్ళ 

శీనా వదు తలీ. 
ద య 

* అదునో నువ్విల్లా ఈసడిసావనే నేను చెప్పనసన్నా. 
జాం 

; ఫరవా లేదు - చెప్పు, 
: అంతా పిసి నవ్ఫ్యుతౌన్ ... నేను చెప్పను... పో. 

. నవ్వ నక్క- య్యా +. చెప్పు. 

* చూడూ, నువూ( చను ₹లిసి యీ సుశీల పొగరణ 
ర 

పాలి, సమంటూవ! 

రీ అణుద్దాం. పఫపాగళు నిజంగా ఉంజే తప్పకుండా 

అుణుదెా0౮. 
స 

: లేదంటా వేవిశ్తే, క ళదుగుగుండా కనపడుతూ ఉంటు! 

: సక్కే. ఎలా అణచడమో అదీ నువ్వే చెప్పు. 

* ముంది, ఇంకో గంటలో అన్నయ్య కోర్టు కెళ్ళి 

పోతాడు. 

: అవును వెళళాడు. లేకపోతే ఈ ఇల్లెలా గడుస్తుంది. 



జ ఈ 

3 a! 

డగ ల్ల 

oO 

న్ 

రో ౧0 

జా oO 

ర (A 

బి ర 

అ క్క య్య క్రి (ప మోవ నో 

. ఆఅ అది గ x 8 న బ్బ అదికాదే. నే ననేది. అన్నయ్య కోర్టు కెళ్ళి 
పోతాడు, నాన్న నురోగంటదాకా రాడు. 

: రాడు, వస్తే ఇక్క-జేం 'ఊాసుపోతుంది. 

: నువ్విల్లా వేళాకోళం చేస్తే నేనెప్పను. 

: వేళాకోళం కాదు. ఉన్నమాట చెప్తున్నాను. సశే 
అన్నయ్యా, నాన్నా ఇంట్లో వుండరు! అప్పుడేం 

చేదాం, 
a) 

: అప్పుడు దీని పని పట్లిడాం. 
CRIA) 

* ఎలాగ? 

* ఎలా గేషిటి? డెబ కీ 'జెయ్యం దడుస్తుంది. చేంతాడు 

పట్టుకొని నువ్వూ, గొరకచీపుకు పట్టుకొని 'జేనూ 

ఛాదుతే దీని పొగ రణుగుతుంది. 

: రెటో... చితక తండాం. పోసి అక్కయ్యా, వాతలు 

విడి తేనో. 

* అవునేవ్ ...నాకది తట్ట నె లేదు సుమవూవమూావదనగారూ 

మూ అత్తగారూ నాకు ఎప్పుడూ వాతలు పెట్ట లేదు. 

: అయితే మనమూ పెట్టొద్దు లే, బడితేపూజ చేద్దాం 

చాలు, 

అమ్మ యింట్లో ఉంటే ఇబ్బంది ! ఏం సాధనం? 

అమ్మని నేను ఒప్పిస్తాగా, 

: నీ అమ త్రోడుపు చల్లగా నీ అ క్తకడుపు చల్లగా, 

అలా డార్గోకి రా,,, 
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Pal 

tue) 

సరో ; 

న కానీ, అక్కయ్యా. .ఏ కారణం లేం బే-ఎలా తన్నడం! 

వదో ఒకొనాకో కల్పించాలి కద. 

: ఆ-నన్ను మా అత్తగారూ ఆడబిడ్డా కారణంఉండే 

ఖాయిదాలో చెడుతున్నా రా వమిటీ; మనసుంకే లశ 

మారాలు. 
౧ 

ఏ అయితే నాకింకా శుక్నిక తెలీదు. ఎలా గి ల్లీ కజ్జా 

వెట్టుకోడమో నువే చెప్పు. 

* వముంది, శాఫీ తెమ్ముందాం, అందులో ఈనో, 

దోమా ఉందని తిడచాం. 

: లేకపో లే___ 

: ఉండాలా ఏవిటి మనం వున్నాయంశే ఉన్న క్షే, 
౬ 

: భేష్, లేకపో లే మేమన ఇంత చెత్తా చెడారం పోద్దాం. 

: అవునేవ్. నీది అచ్చంగా మా ఆడబడుచు పోలికలే. 

అవిడగారికి తట్టినన్ని ఉపాయాలు నికూ తడతాయి. 

; నా జన్మ తరించింది బే. అంత గొప్పవాళ్ళ పోలిక ము 

రావడం “చాలా కష్టం. 

* కాదూమది, ఆవిళ్శాగ ఉందామని నేసంత కొటుకు 

చస్తున్నా ఆ ఊవాలు తటంచే! 
D0 6 

అవున్లే. పుట్టుకతోశు రావాలి, ఇవి చిన్నప్పట్నుంచి 

తరిఫి దవాలి, 

. నీకు చిన్నప్పట్నుంచీ ఎలావచ్చాయే ! ఒక తల్లి 

కడుపున పుట్టాంకడా, నాకు రాలేజేం! 



నే “ టే a. షే ర్ .! వే ర్మ “జ రక్కి ర్ల 

అక్కు. య్యకీ (ప్రమోనక్" 

* దానికో కిటుకుందితే, 

: వమిటో నాకూ చణుమా, నేనూ నేరు కొంటాను. 

': అది సులభంగారాదు. సై కాలజీ అని ఒకటుంది లే* 

అది తెలిసే సేగాని రాదు. 

: వవిటీ! శకాశేజీతా ? కాలేజీలో _ఆడనిడ్లల్ని 
సాధించడంకూడా సేక్పుతారా యేం | 

ధీ సరు కారు. 

: చూశావా, నేను అయిదోక్తాసుశో చదువు మానేడం 
వల్ల ఎంత ముప్పొచ్చిందో. 

స్టైండిడ్, ఈ విధంగా నా చదువ్రకోనందుకు విచా 

రిస్తున్నావు, అం తేచాలు. 

పోటో నానో ye ప్రక ్క- డుంటాగా, ఆ కా లేజీ 

ఏవిటో నాకు చబుమా సిక 

కా చెప్పడం ఎందుకూ, జా నెన్లాఘ్ళా ను నును సుశిల 

మోద (ప్రాక్టికల్స్ సాథకం ఇంక్. 

: లేచే, వచ్చేనెళ్లో మా చిన్ని మరిది లేశూ- 

* ఎవరూ, ఆ పిలకా గిలకా ఉన్న పొట్టివాజ నా? 

| ఆ, ఆయనే, ఆయనకి వెళ్ళేను! మంది. 

ప మగాడ ఫర్ ఏడ్. 

: అంచ ఏవిటంటున్నావు! 

* వం చేదు. 
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శ య ఇంగ్ల వు రాకపోయినా శా (తం తెలీదా 

రాం 

* దేవుడు దయవల్ల అవాలంటున్నాను. సశ్కే అతనికి 

వెళ్ళయి'తే కే క్రీం? 

: కాదే అప్పుడు మా అతారింటికి . మాడోకోడలు 

కాపరాని కొసుంది, 
శాక ॥ 

వ స్వే! 
నం ఇద కో : అప్పుడు నేను ఇంటికి వెద్ద శ డల్నవుతా. 

: చేచురల్లీ... ఊ-అయి లే, 

: అప్పుడు మా అత్తగారితో, ఆశ విడ్లతోపాటు నేనూ 

wen as వెరీ యింట 

er 
ష్! ఆ, చెప్పు. 

: అవ్వుడు న కిలాంటి 'కొ త్త ఆలోచనో స్తే మంచిది 

కాదూ. నూ. అత్తారూ, , ఆడబిడ్డ ముక్కు_మోద 

వేలేసుకోరూ! 

తప స్పకుండా వేసుకొంటారు. 

న అప్పుడు వా శ్లేదురుకుండా శాఫీగట్టా చేను తాగొచ్చు. 

: వవిటీ, ప "నువ కాఫీ శూగకూడడా. 

వమిటి? 

: తగిలే ఇకకేరు = ఉందా? 

27 
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సరో : 

శ 

a: 3 ఈ 
2! 0 

4 

చి ర ఇ ర్ట 

ర్ల 0 

శల 

యిరి 9 

ఆ కు య్య కీ (పయో వక్ 

చిన్నప్పట్నుంచి మనింట్లో అలవాటుకదా, ఎలాగే 

* పాపం ఆయన ఇస్తున్నారు కనక సఠిపోయింది. 

: ఎవరూ ? 1] 

: ఇంకెవరూ ... మాఆయనే, పొద్దున్నే గదిలోకి కాఫీ 

పట్టుకెళ తాను. ఆయన తాగకుండా నా క్రిచ్చేస్తాగు. 

; పూర్ చావ, పాపం బావకో.. 

; ఆయన హోోేశీల్లో ఠరాగుతారు. 

: బావ చాలా మంచివా శ్లాగున్నా డే. 
౧, 

* ఎంత మంచివారనుకొన్నా వు. రోజూ? "తా 3 నూ 

అత్తగారూ ఆగ డటిడ్డా వై గాధలు జప్పుకొంటూ 

తం నః స్నిళ్ళు పెట్టుకొని ఓజారుసా! స 

“ఓ పూర్! శా తిపూట మొగుళ్ళు ఆవూూా: తం & శవము 

నబర్బ్చుకపో తె ఎలా, 

లేచే “ ఆయనకి నామాద నిజంగా (మే. 

నరో ; మశ శే: 'నువ్యలొ బాధలు పడుతూ ఉంకే ఎందు 
కూధుకుంటున్నో డు a 

ఆయనమస్లుకూ వం చేస్తారు? వవో "పెద్ద ద ఉద్యోగం 

అయ్యేక" వేరింటి కాపరం హం. అందాకా 

శీ ప్రీక్ట పట్టదుంటున్నారు. 

he కహతణక. ఆక్కయోర్డ, మనం వదిన్ని 

సాధించాం అనుకో. ' ఆవిడ “అన్నయ్యకి చ'స్తే 
ఇబ్బం చే. 
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4 \ 

ర్ 6 
hn 

* సింగినాదం; ఏం ఇబ్బందీ ? 

- అన్నయ్య అస్టనమాదె బ్రంటిల్ల పాదీ బతుకుతున్నాం 

గాని, సి మొగుడులాగ గతిశేక తండి పంచకింద 
స 

అతనుండటం లేదు. 

* ఎంతమాట ఎంతమాట. ఎంతమాటన్నా వే, మా 

ఆయనకి గతిచపేచూ ... 

న నువ్వే అన్నాన్రగా, బావకి 'వెద్దజీతం వచ్చేదాకా 

నీకా బాధలు తప్పవని. 

౨నశ్నా ననుకో. అం, నువ్వే మాటపడి లే ఆమాట 

అ నెయ్య్నుడ స ముతో: 

: ఉన్నమాటంశకే ఉ కోవ ముందు Fong 

నావంకే నాకు జాలి లేక కాదు. తక్కువజిత్రం తెచ్చు 

కూ _పలీఒక్క శూ విధిలేక, వం ఆడవిక్షః 

ఆరడకి 'అల్లాడుతూ ఉంశ్కు చూస్తూ ఊలుకొ 

టున్నారు. 

: ఊరుకోక వం చెయ్యమన్నా వేం ! 

నేను చెయ్యమన్నది ఎలాగూ (చెయ్యరు. అయినా 
ఒకళ్ళతో వక! కలిని సికట్టుగా అంతా బాగు 

పడినప్పుడుగాని! సక్టేఇ ఇన్వన్నీ ఎందుకుగాని నువ్వన్నట్లు 

వదిన్ని మనం చాధవెడి శీ ఎవరికి మోసమో సొకు 

తెలుసా! నీకూ నాకూ. 

వి మన శిందుకు నెరాసర౦ 4, 

27 A 



సరో 

అక్కుయ్యకి (ప్రమోవన్ 

: అన్నయ్య - తన్నితగి లేస్తాడు. లేదా తను నెళ్ళి చేశే 
కాషరం వెడతాడు. 

* వడితే లోకం ఊకుకొంటుండా వం. వెళ్ళాం మాట 

విని త డబుటిననా ఖని న్ఫ్యూనః పరెిబాడని గడి 
ల్ గి డ 

జటదూం, 
లు 

1 అక్క_య్యా, నువంనుకొవేలోకం _పస్తుతం ప్రక్కు_డ 

లేదు. తీరికగాకూర్చూని పనీపాటూ- బేక పొరుగువాళ ఎ 

విషయాలు మాట్లాడుకొనే ఓపికా తీరుబాటూ ఈ 

మహాపట్నంలో ఎవరికీ? పట్టించుకొనే వాళ్లున్నా 
ర గం 

డా శ అజ్ డే ళ్ ( 

“ఇ శాప్ అ నేవాళ్ళగాని చీవాటు వెశువాళు? లేరు. 
ఇ ర స ల 

1 ఇదే మా అతారూన్లో అయి నేనా... 

4 
; అవడానికి ఇది మూ అతారిడారుకాదుగా. అక్క-య్యా 

& నువిం౦ంకా. వెపదానోేనే న్నావ్. నీ దురద షం 
లో రి 

కొదీ పాతి శేళు ఇ వెనక బడ్ మొరటువా ₹ెంటో వడావ్. ; ద ; ee ౧౧ M౧ BRB 

పడితే పక్ష, వె శం మొరటువాళ్ళు “కారు, ఎంతో 

మంచివాళ్ళు. 

: అందుకే కాబోలు - నిన్నలా రాసి రంపాన "పెడుతు 

న్నారు. 
; అది వాళ్ళింటి ఆనవాయితి. నా కోసం మార్చుకుం 

"టారా వం... 

: అక్కయ్యా నిన్ను మార్చడం నా తరంకాదు, ఏదో 
సైకాలజీ శెలిసినదాన్ని - నీకు నచ్చచెప్పొచ్చు 
అనుకొన్నా, 
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ne క 

(Ane Ee 

అ రో 

oO 

ర్న ష్ 

లి 0 

భి ర్క స్ ర 

* ఏవికు సరోజూ, చానో వాదనేమిటి? 

త లేదమ్మా. అక్క_య్యకి బోధపరుద్దామని, 

వ సీ తరం కాదు, 

: వప్పుకొన్నా. 

: నన్నెవరూ నూరు మార్చక్కగర్లా, నేనేం పసిపాపని 

కాను, 
: అయినా భాగుంచజేది _ నయానో భయానో చెప్పే 
వాళ్ళం. 

ఫ్ అమ్మా, ఇవాళ లాభంలేదు - తరువాత 

గూూచదాం౦. ఇ౦ చాలా 0 షు. హాద్దాం. ఇంకా నెల్లా ల్ఫిక్కడు టుంది 

* చే నుండను. ఇండాకనే నశ్టేసుకొన్నా. ఈ సాయిం 

(తము బండి శే వెళ్ళిపోతా, 

. ఏం! అతారిలు విడిచిచెకుక జెంగషటుకొందా ? 
న అటి. ౧౧ డు లు 

నిజమేనసనూ a మూూడేళ్సాయి ఆ కత్తులబోనుకి అల 

నాటు పజాొది. ఆ వొతొవరణం లేకపోతే ఒడ్డునపడ్డ 
5 © 

పలాగ బాధపడజుతూం౦ది. 

* నేనేం బాధపడలేదు. 

నువ్వు "లేడంశు సరా...నీ మనసులో నీకు తెలియ 

కుండానే నువ్వు. బావ పడుతున్నాను, ఈ 

యిలు మో అశారిలు లాగ వేసి తృ విషడ దానమును 
౧౧ అవి CN pee. 

' కొంటున్నా వు, 

; అయితే తప్పా. 
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చ 

అ కయి కి(ప ్ హమోవన్" 

: మో వదినగారు నిన్ను వెరే చితహింసలు ఇక్కడ 
వదిన్ని నువ్వుపెట్టి సీ మనసులోని ఉబలాటం తీర్చు 

కొండా వమనుకొంటున్నావు.. 

= అనుకొంటున్నాను. అవకాశం er ఎవగుమట్టుకు 

చెయ్య రేం హస 

* కొందరు చెయ్యరు. 

;. ఆ...యూా మాటలేం... నీలు చిక్కితే ఎవ శేనా 

చేస్తారు. 

: మునఅవు చెయ్య లేదు. అమ్మా, ఆ సంగతు 

లక్క య్యణతో చెప్పు. 

వాపి కే తలేకెక్కు-తుండి. గనకనా .. 

* అయినా చెప్పు. 

సుందరం, నున్స్య చెస్తే నమ్మవుగాని, నేను నువ్వు 
పడుతున్న చాధలకన్నా హాచ్చు 3 గాధ లుపడ్డా + మూ 

నాయనమ్మాా, 'మేనతై నన్ను చెట్లిన హంసలు 

నరకంలో యమమా తలుకూడా పెట్టరు. ఈ చేతి 

మోద మచ్చ వమిటో తెలుసా! నువ్వు ఏణిర్ధం 

పిల్ల విగా ఉన్నప్పుడు మా వదినగారు నాకు నాతలు 

ను 

సుం : ఎందుకు చెట్టిందీ .. 

ర వ నీకు పాలిస్తూ ఆవిడవిలి శే వినిసింఛుకో లేదట, 
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సుం 

వం 

ర ©) 

కః .. oO 

డి ర జ 

3 

a 

: నువ్వు రజంగా పీనిపించులో "కేజా a 

2 నేను వినిపించికోక కాదు. నువ్వు నన్ను ఒదళ్లేదు. 
గుక్క- వెట్టి ఏడవడం మొడలుఇట్లాను. నిన్ను ఏడి 

పించటంకన్న అఆవిడవేసే ' శిక్ష అనుభవించటమే 

మంచిదడనుకొన్నా. 

"నొ నుంచి నీకు జారలు పోిండా అ త్తయ్య! me 
| లు nee 

* వాతలే కాదు. ఎన్ని హీంసలు చెటాలో అన్నీ 
క్ర 

టారు, 

లు 

* మరి నా కెప్పుడ చెప్ప లేజేం, సరోజ “కెలా తెలుసు 

నాకు మట్టుకు చెప్పించా! ఎకనాడు ఈ మచ్చ ేవి 

టమ్మా అని అడిగికో చివరి శెలానో ఇప్పింది. 

ఏ చెప్పే వం లాభను; నా... వాటినుంచి బుద్ధి తెచ్చు 

కోవాలిగాని. 

- అమ్మా 

: నన్ను వెళ్ళనీీ నంటింటో పాపం సుశీలాక కే ఉంది. 

కొంచెం సాయం చెయ్యాలి, 

5 సరోజా .,... 

ఫ్ ఏవక్క-య్యా ...? 

- అమ్ముకూణా ఇని బొధలు వణాదళుు... 
| ఎ. ౧” 

* అవును - పడ్లాది. కనుకనే వదిన్ని పలైతువూటఅనదు, 
Cs ౧౧౨ 

ఆ ఆ వ్ క అలో అడపుట్టుక పుట్టంది కనక తం చేసుకో గలిగింది 
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సుం : అదికాడే, నూ అ_త్తగారినికూడా వాళ్ళ త్తగారుఎన్నో 

ఛాధలు వెట్టిందట ... అందులో నూనోవంతు కూడా 

మమ్ముల్ని పెట్టడం లేదట. 
సరో : అతా ఒక యింటికోడ లే... గానీ తనుపడ్డ బాధలు 

తన కోడలికికలిగించక పోనడంలోనే ఉంది గొప్ప 

నం్తం, | 
సుం : నిజమే"ననుకో ... ఇందాక నేను. సుశీలని పిలుస్తూ 

| ఉంశే"అవ నొ మోద మండిపడ్లాది. ఎందుకు చెప్తా 

అనుకొన్నా ... 

నరో. :?ఎందుశేవిటి? తన కోడరికం రోజులు జ్ఞాపక ౦వచ్చి 

సుం అయితే నేను పొవీస్టిదాన్నే సుమా... నా మూటల 

కంగా, అమ్మకి అ _త్త్యయ్యా వాతలు వెట్టందట, 

సర్గో+ నీ మూలకంగా కాదు. ఇట్టదలుచుకొంశే నువ్వు 

కారణం కాకపోయినా చెళ్తుది. 

అన్నయ్య : ఏ; సుందరం, సుందరం.. 

గ 
గుం : ల్. 

అ :మోొ మరిది జ సే త్తరం రాశాడు. 

సుం : వం రాళాడన్నయ్యా ... వెళ్ళ బట్టలు కొనడానికి 

పట్నం వస్తానన్నారు. ఎప్పుడొస్తా స్తా ేవిటి? 

అ : మనూరు రాట్ట, బొంబాయి వెళకొట్ట. 

సుం, అక్కడ బట్టలు కొంటాేశేవిటి చెపా a 

అ' : బట్టలు కొనటానికికాదు- ఉద్యోగం చూసుకోడానికి, 

సుం : ఇశేవిటి.,,' 
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* వాడు వెళ్ళి వేసుకోడట 

; అయ్యో... అయ్యో... అచెం! 

: ఏంలేదు. నిన్నూ క్స్ తోడికోడల్ని మొ అ తగాగు 
Cae 3 

వెళ్లే బాధలు చూసి తిన వెన్ళానికి కూడా అ జేగతి 
. fs నే న న 

పడుతుందని అక్క రడస్నాడుట, 

: రియస్ని ... పొట్టిబావగారికి ఇంతసాహసం ఎలా 

వచ్చిందో... 

: ఎందుకురాదూ, మనిషన్న నాడికి ఆమా(తం జ్ఞానం 

ఉంటుంది. 

: ఇెళ్ళవుతుందని ఎంతో సంశోవపడ్డానే__=' 
9 

క, సంతోవపడటంవేదు. సీ పమోషను ' బోతుందికదా 
గ్గ షి వ 

అన్ లన శః 
i (వామోవ 'చేవిళచు,.. + 

: సీకు తెలీదులే అన్నయ్యా. అక్క-య్యకి (వమోవను 

రానలసింది, పోయింది, 

: నీమొహం౦, సుందరానికి వమోవనేవిటి ; పోవడ 

మేంవింటి ... బావకి | సమోవనై తే pe 

* వవిటి? నిజంగానా ...! * 

: అవను, 

2 నీ తల్లి కడుపుచల్లగా, నీ అ క్రకోడుపు చల్లగా ఎంత 

చల్లటిమాట చెప్పావు. నిజంగానేనా + 

: అబద్ధమా డబానికి నాశేం పట్టించే... 



పిలి. కా Ga అ క1_ య్య కి (ప మో వు న్ 

బ్య ం అద్ అభ ఇ; నషం జి స 
సరో : కం గాచు లఐన్చు అక్క నః వరింటి కాపరం 

శయం 
లు 

సుం ;అన్నూూ, అమ్మా, సుఠశిలా ... సుఠీలా, ఇలార ౦డి. 

స వఏవిళకే ఆ “శీకలు, అ 
గ 

వం లేదన్నూూ; నువ్లూ సుఇలాపోయి కూరండి. 

చేను వంటవం౦డు తాను. 
ర 9 

; ఏవింకు! వవింథటిది. ను వ్వ్యెందుకూ నరికెండటం౦ ...? 

సుం : నీకు తెలీదులే - నావ్యూరుకో అమ్మా, సుశీలా 
నువ్ శే, 

ర వవిశు సరోజా ... అక గ్రాయ్య కేం పిచ్చిపట్ట లేదుకద,.. 

సనో? లేదమ్మా అక్కయ్యకి (పమోవనొచ్చింది. 

యాల లలి థి అలాల 








